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المقدمة

 تشــهد وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي مرحلــًة فارقــًة مــن تاريــخ التعليــم يف مــر؛ حيــث انطلقت 

هــذا العــام إشــارة البــدء يف التغيــر الجــذري لنظامنــا التعليمــي بــدًءا مــن مرحلــة ريــاض األطفــال حتــى 

نهايــة املرحلــة الثانويــة )تعليــم ٢( ليبــدأ أول مالمــح هــذا التغيــر مــن ســبتمر ٢٠١٨ عــر تغيــر مناهــج 

ــية  ــوف الدراس ــا للصف ــر تباًع ــتمرار يف التغي ــع االس ــدايئ، م ــف األول االبت ــال والص ــاض األطف ــة ري مرحل

التاليــة حتــى عــام ٢٠٣٠.

تفخــر وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي بــأن تقــدم هــذه السلســلة التعليميــة الجديــدة، ولقــد كان 

هــذا العمــل نتاًجــا للكثــر مــن الدراســات، واملقارنــات، والتفكــر العميــق، والتعــاون مــع كثــرٍ مــن خــرات 

ــواد  ــي، وم ــي إبداع ــار قوم ــا يف إط ــوغ رؤيتن ــي نص ــة؛ ل ــة والعاملي ــات الوطني ــة يف املؤسس ــاء الرتبي عل

الــة. تعليميــة ورقيــة ورقميــة فعَّ

ــواد  ــج وامل ــر املناه ــز تطوي ــر ملرك ــكر والتقدي ــكل الش ــي ب ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــدم وزارة الرتبي تتق

التعليميــة، كــا تتقــدم بالشــكر ملستشــاري الوزيــر للمناهــج والطفولــة املبكــرة، وكذلــك تخــص بالشــكر 

ــة  ــر، منظم ــان م ــة لونج ــر، مؤسس ــة م ــة نهض ــة، مؤسس ــكفري التعليمي ــة ديس ــان مؤسس والعرف

اليونيســف، منظمــة اليونســكو، خــراء التعليــم يف البنــك الــدويل، خــراء التعليــم مــن اململكــة املتحــدة، 

ــة مبــر، وأخــرًا  ــداد إطــار املناهــج الوطني ــة يف إع ــة ملشــاركتهم الفاعل ــة املري ــات الرتبي وأســاتذة كلي

ــن أســهموا يف  ــواد الدراســية الذي ــري عمــوم امل ــم، ومدي ــة والتعلي ــات وزارة الرتبي ــرد بقطاع نشــكر كل ف

ــراء هــذا العمــل. إث

ــرورة  ــة ب ــادة السياســية املري ــق للقي ــان العمي ــا دون اإلمي ــا التعليمــي مل يكــن ممكًن ــر نظامن إن تغي

ــاح  ــس عبدالفت ــيد الرئي ــة الس ــن رؤي ــل م ــزء أصي ــو ج ــر ه ــم يف م ــامل للتعلي ــالح الش ــر؛ فاإلص التغي

الســييس إلعــادة بنــاء املواطــن املــري، ولقــد تــم تفعيــل هــذه الرؤيــة بالتنســيق الكامــل مــع الســادة 

ــة. ــباب والرياض ــة، والش ــي، والثقاف ــث العلم ــايل، والبح ــم الع وزراء التعلي

إن نظــام تعليــم مــر الجديــد هــو جــزء مــن مجهــود وطنــي كبــر ومتواصــل؛ لالرتقــاء مبــر إىل مصــاف 

الــدول املتقدمــة لضــان مســتقبل عظيــم ملواطنيهــا.

كلمة الســيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يســعدين أن أشــارككم هــذه اللحظــة التاريخيــة يف عمــر مرنــا الحبيبــة؛ بإطــالق نظــام التعليــم والتعلــم 

املــري الجديــد، والــذي تــم تصميمــه لبنــاء إنســان مــري ُمنتٍم لوطنــه وألمتــه العربيــة وقارتــه اإلفريقية، 

ــة، قــادر عــى التعلــم  ــن مــن املعرفــة واملهــارات الحياتي مبتكــر، مبــدع، يفهــم ويتقبــل االختــالف، ُمتمكِّ

مــدى الحيــاة، وقــادر عــى املنافســة العامليــة.

لقــد آثــرت الدولــة املريــة أن تســتثمر يف أبنائهــا عــن طريــق بنــاء نظــام تعليــم عــري مبقاييــس جــودة 

عامليــة؛ يك ينعــم أبناؤنــا وأحفادنــا مبســتقبٍل أفضــل، ويك ينقلــوا وطنهــم “مــر” إىل مصــاف الــدول الكــرى 

يف املســتقبل القريــب. 

إن تحقيــق الحلــم املــري ببنــاء اإلنســان وصياغــة الشــخصية املريــة هــو مســئولية مشــرتكة بيننــا جميًعا 

مــن مؤسســات الدولــة أجمعهــا، وأوليــاء األمــور، وأرسة الرتبيــة والتعليــم، وأســاتذة الجامعــات، ومنظومــة 

ــل  ــدوة واملث ــون الق ــن ميثل ــالء الذي ــن األج ــادة املعلم ــر الس ــص بالذك ــا أود أن أخ ــري. وهن ــالم امل اإلع

ألبنائنــا، ويعملــون بــدأٍب إلنجــاح هــذا املــروع القومــي.

إننــي أناشــدكم جميًعــا أن يعمــل كلٌّ منــا عــى أن يكــون قــدوًة صالحــًة ألبنائنــا، وأن نتعــاون جميًعــا لبنــاء 

إنســان مــري قــادر عــى اســتعادة األمجــاد املريــة، وبنــاء الحضــارة املريــة الجديــدة.

خالص متنيايت القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحرتامي وإجاليل ملعلمي مر األجالء.

د. طارق جالل شوقي

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني
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ا
دليل المعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول

تعد اللغة أداة التواصل وتقوية الروابط بين أبناء األمة، وبناء الشخصية، وتحقيق الُهوية المصرية والعربية، ولكي يتقن التالميذ 
اللغة يجب أن يتمكنوا من مهارات اللغة الفرعية من قراءة، وكتابة، واستماع/مشاهدة، وتحدث/عرض؛ يقوم هذا المنهج على دمج 

مهارات اللغة المختلفة باستخدام سياٍق من محاور، وموضوعات، ونصوص عديدة.  

التعريف بالمنهج

يتبع منهج اللغة العربية نفس محاور المنهج متعدد التخصصات: من أكون؟ - العالم من حولي - كيف يعمل العالم؟ - التواصل.. 
كما يتبع أيًضا نفس عناوين الموضوعات في كل محور؛ حيث ينقسم كل محور إلى ثالثة موضوعات، يحتوي كل موضوع على عدة 
نصوص أدبية يقدم من خاللها مفردات، وأساليب، وتراكيب سيستخدم التالميذ بعضها في إنتاج التعبير الكتابي في نهاية كل موضوع، 

ح في الجدول التالي للفصل الدراسي األول: كما هو موضَّ

المحور األول: من أكون؟

الموضوع
النصوص
صوتيات

ظواهر لغوية من خالل النصوص

أساليب كلمات
خطإمالءوتركيب

يوم

في 

حياتي

مسابقة القراءةقصة االستماع

تكوين كلمات
أنشطة الستخدام 

كلمات قصة 
االستماع

أنشطة إمالء 
لكلمات من 

النصوص

كتابة جملة بسيطة 
بخط النسخ، مع 
مراعاة اتجاهات 
الحروف وقواعد 

الكتابة

نص ١
قصة قصيرة

ماهر، أستطيع، واثقأنا أستطيع
ضمائر المتكلم 

أنا ، نحن

نص ٢
نص معلوماتي

أصبح، اخترع، مهارةتوماس إديسون
ضمائر المخاطب

 )أنَت ، أنِت(
المذكر والمؤنث 

أصيل، نبيل، نشدوصديقينص ٣  نشيد
أسلوب النهي 

)ال(

الفتات نص ٤  الفتة
تحليل عناصر تكوين كلماتالمدرسة

الالفتة

إظهار استخدام ما سبق دراسته من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في  كتابة الفتةالتعبير الكتابي



جــــ ب

أهتم 

بنفسي

األطعمة قصة االستماع
السحرية

تكوين كلمات
الالم الشمسية والالم 

القمرية
أنشطة الستخدام 

كلمات قصة 
االستماع

أنشطة إمالء 
لكلمات من 

النصوص

كتابة جملة بسيطة 
بخط النسخ، مع 
مراعاة اتجاهات 
الحروف وقواعد 

الكتابة

نص ١
قصة قصيرة

كن متوازًنا
استيقظ، صحي، 

نشويات، البروتين، 
متوازن

أسلوب االستفهام: 
)كيف، لماذا، متى(

عالمة االستفهام

نص ٢
نص معلوماتي 

»وصفة«

خطوات عمل 
األرز

 إناء، طهي،
أضيف، ينضج

حروف العطف
)و، ف، ثم(

نص ٤
وصفة

وصفة عصير 
الليمون

تحليل عناصر
الوصفة

إظهار استخدام ما سبق دراسته من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة وصفة التعبير الكتابي

عندما 

أكبر

آلة الزمنقصة االستماع

الالم الشمسية والالم 
القمرية

أنشطة الستخدام 
كلمات قصة 

االستماع

أنشطة إمالء 
لكلمات من 

النصوص

كتابة جملة بسيطة 
بخط النسخ، مع 
مراعاة اتجاهات 
الحروف وقواعد 

الكتابة

نص ١
قصة قصيرة

شاهد، عرض، أثناء، عندي موهبة
يستطيع، التالي

تمييز االسم، 
والفعل، والحرف

نص ٢
حوار

أريد أن أكون 
طبيًبا

مثل، وظيفة، أنقذني، 
حروف الجرالتواصل، تنمي

نص ٤
نص معلوماتي

السيرة الذاتية
تحليل عناصر
السيرة الذاتية

إظهار استخدام ما سبق دراسته من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة سيرة ذاتية التعبير الكتابي

المحور الثاني: العالم من حولي

الموضوع
النصوص
صوتيات

ظواهر لغوية من خالل النصوص

خطإمالءأساليب وتراكيبكلمات

سماء 

الليل

ال أحب الظالمقصة االستماع
تكوين كلمات

أنشطة الستخدام كلمات 
قصة االستماع

أنشطة إمالء 
لكلمات من 

النصوص

كتابة جملة بسيطة 
بخط النسخ، مع 
مراعاة اتجاهات 
الحروف وقواعد 

الكتابة

نص ١
قصة قصيرة

أسماء اإلشارة مؤنث متأمل، معتم، انعكاسسر القمر
ومذكر

نص ٢
نص معلوماتي

عالم الفلك
»البيروني«

شغوف، علم الفلك، 
استخدام الصفاتالجغرافيا، يتعاقب

نص ٣
نشيد

 سرور، ساطع، الكواكب
دوًما، تدور

أسماء اإلشارة للبعيد
)ذلك ، تلك(

نص ٤
وصف مكان

وصف مكان
تحليل عناصر

وصف المكان 

إظهار استخدام ما سبق دراسته من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة وصف مكان التعبير الكتابي

هل 

يمكن 

أن 

تعيش 

هنا؟

بيتنا الجديدقصة االستماع
تكوين كلمات

أنشطة الستخدام كلمات 
قصة االستماع

أنشطة إمالء 
لكلمات من 

النصوص

كتابة جملة بسيطة 
بخط النسخ، مع 
مراعاة اتجاهات 
الحروف وقواعد 

الكتابة

نص ١
قصة قصيرة

تراقب، يسير، بحذر، الحرباء
عناصر القصةصعد، انقضَّ

نص ٢
نص معلوماتي

الدب القطبي
 البيئة، السميك،
عزل، االنزالق،

يتكيف
الذي ، التي

نص ٤
قصة مصورة

بيوت األرانب
تحليل عناصر

القصة المصورة

إظهار استخدام ما سبق دراسته من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة قصة مصورةالتعبير الكتابي
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هـــ د

أنشطة بداية المحور وبداية الموضوع

التي  الرئيسة  الفكرة  الموضوع، هذه األنشطة تعرض  بداية  أو  المحور  بداية  المقترحة مع  المعلم« بعض األنشطة  بـ»دليل  يوجد 

ستدور حولها النصوص، وعادًة ما تعزز مهارات التحدث مع الزمالء أو التعبير عن الِفَكر بالرسم أو بالكتابة. 

ملحوظة:  الكتابة هنا غير ملتزمة بالقواعد، فيترك المعلم التالميذ ليعبروا عن أنفسهم بطالقة )كل بأسلوبه(، وال يصوب أية أخطاء 

أو يلتفت إليها.

قصة االستماع   

يبدأ كل محور بـ»قصة استماع« توجد بالدليل، يقرؤها المعلم للتالميذ، والهدف منها هو:
- توضيح الفكرة الرئيسة التي يدور حولها المحور.

-  استخالص، وَفهم المعاني، والتعبير عنها سواء بشكل لفظي )التحدث( أو غير لفظي )الرسم ، الكتابة، ... إلخ( من خالل أنشطة 
تتبع القصة في »كتاب التلميذ«.

- تقديم بعض المفردات التي سيتعرض لها التلميذ في المحور.
- تعزيز مهارة االستماع للغة العربية وأصواتها.

يتناول المعلم »قصة االستماع« بالخطوات اآلتية:

أنشطة ما قبل القراءة:
١- العنوان:  يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض األسئلة حول الصورة على الغالف، ويتكلم عنها قلياًل.

٢- التوقع:   يستخدم المعلم معلومات التالميذ السابقة عن الموضوع، ويسألهم عن توقعاتهم حول األحداث التي يمكن أن 
تكون في هذه القصة.

٣-  استخدام الصور في القصة، واستخالص بعض المعلومات التي سيقابلونها في القصة منها.
٤-  سؤال التالميذ مباشرًة عن خبراتهم حول الموضوع أو إذا ما كانوا قد مروا بخبرة حياتية حقيقية مرتبطة به.

أنشطة خالل القراءة:
١-  اقرأ بوضوح، واهتمام، وتشويق، واستخدم نبراٍت متعددًة قد تعطي أصواًتا مختلفًة أو صفاٍت أخرى مميزة للشخصيات 

في القصة. 
٢-   أوقف القراءة؛ لكي تنظر وتتكلم عن الصور، والنص، والشخصيات،  ولكي تشجع التالميذ على التفكير والتوقع اسأل ما 

الذي يمكن أن يحدث بعد؟ واطلب منهم أن يتخيلوا مواقف ونهايات مختلفة.

أنشطة ما بعد القراءة:
 ١-   يطلب المعلم من التالميذ استرجاع بعض المعلومات؛ كأن تسألهم: »من يستطيع أن يقول لي شيًئا حدث في القصة؟«
باللغة العربية، ويكمل، ويدعو تالميذ  وعندما يقول التالميذ سُيعلق المعلم   .  أو: هذه القصة كانت تدور حول ........ 

آخرين للمشاركة. 
٢-  كل طفل يرسم الشخصية التي أحبها في القصة، ويكتب جملة تحتها عن هذه الشخصية.

٣- إعادة سرد القصة.
٤- حل التدريبات الموجودة بـ»كتاب التلميذ«.

المادة 

في 

حياتنا

البرديقصة االستماع

تكوين كلمات
الالم الشمسية والالم 

القمرية
أنشطة الستخدام كلمات 

قصة االستماع

أنشطة إمالء 
لكلمات من 

النصوص

كتابة جملة بسيطة 
بخط النسخ، مع 
مراعاة اتجاهات 
الحروف وقواعد 

الكتابة

نص ١
قصة قصيرة

ميريت آمون
مجسًما، يتفتت،

مادة، الجبس األبيض
الفعل الماضي

نص ٢
نص معلوماتي

صناعة 
األلوان

تزيين، جدران،
مغزى، النقاء، خالدة

الفعل المضارع

نص ٤
دعوة

دعوة
لحفلة نهاية العام 

الدراسي

تحليل عناصر
الدعوة

إظهار استخدام ما سبق دراسته من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة دعوةدعوةالتعبير الكتابي
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ز و

-  أسئلة قراءة ما بعد السطور: أما هذا النوع فيساعد على انخراط التالميذ مع النص من خالل رؤيتهم الشخصية لما ُذكر فيه، قد   
يكون ذلك من خالل تطبيق المعلومات في الدرس عليهم أو معرفة آرائهم؛ حتى ال ُتسبب لهم هذه المعلومات أي نوع من 

االرتباك أو التوتر.

فعلى  االبتدائي؛  الثاني  الصف  تلميذ  على  بالسهلة   ليست  مهمة  القراءة  رموز  فك  مع  وتتابع  بسالسة  الصامتة  ملحوظة:  القراءة 

المعلم أثناء قراءة التالميذ القراءة الصامتة وحل األسئلة أن ُيهيئ المحيط العام للفصل ليصبح هادًئا وخالًيا من أي تشتيت 
ليركزوا في قراءتهم، فأي صوت قد يضطر التلميذ للرجوع إلى بداية النص مرة أخرى ليفهم معناه؛ فاذا اضطر للرجوع 

لبداية النص عدة مرات فقد ُيشعره ذلك بالملل بأنه غير قادر على االستمرار.

القراءة الجهرية
الجهرية  القراءة  في  فيبدأ  سبق؛  عما  مختلفة  استراتيجيات  على  ليتدرب  جهريًة  قراءًة  النص  التلميذ  يقرأ  الصامتة  القراءة  بعد 
تناغم  القراءة، ثم يستطيع بعد ذلك استخدام  السرعة والتتابع في  يبدأ في  ُيتقن هذا  الحروف، وعندما  باستخدام مهارات دمج 
الكلمات من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َوفًقا للحاجة في إظهار معاني النص، وهذه مرحلة متقدمة لتلميذ الصف 

الثاني االبتدائي.

ُتعَطى إرشادات في »دليل المعلم« عن كيفية القراءة الجهرية كاآلتي: 

قراءة النموذج 
- يقوم المعلم بقراءة النص للتالميذ؛ كنموذج لطريقة القراءة.

ههم إلى متابعة النص وهو يقرؤه، واالنتباه لمخارج الحروف، والضبط الصحيح، واستخدام تناغم الكلمات  -  قبل أن يقرأ يوجِّ
من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َوفًقا للحاجة في إظهار معاني النص.

القراءة الجهرية
- يقسم التالميذ )من ٣ إلى ٥ مجموعات( حسب مستوى القراءة.  

- يكون المعلم مع كل مجموعة لمدة ١٠-١٥ دقيقة )حسب حجم المجموعة(؛ لمتابعة القراءة الجهرية في الوقت الذي تقوم   
فيه المجموعات األخرى بحل تدريبات »كتاب التلميذ« بشكل فردي أو في مجموعات.  

كيفية متابعة القراءة الجهرية:
-  يطلب المعلم من التالميذ استخدام )إصبع القراءة ( وهو أن يشير بإصبعه على الكلمات التي يقرؤها ليسهل متابعته لها.

- يقرأ كل تلميذ سطًرا أو سطرين من النص، ويتابع المعلم ما يقرؤه للتصويب. 
- على المعلم أن يتأكد من أن كل تلميذ استغرق وقته في النظر للكلمات، وتطبيق مهارات الطالقة في القراءة. 

- ثم ينتقل المعلم للجلوس مع كل مجموعة؛ ليتأكد أن جميعهم أخذوا فرصة التصويب لهم في قراءة فردية جهرية.
ملحوظة:   يرجى التأكد من عدم حفظ النص؛ ألن التلميذ إذا حفظه فلن نستطيع التأكد من مدى قدرته على مهارات الطالقة 

في القراءة السابقة.  

3- الحظ واكتشف:

اكتشاف  ليحاولوا  التالميذ  المعلم  ويترك  المختلفة،  اللغوية  والتراكيب  األساليب  لتقديم  كسياٍق  النص  األنشطة  هذه  تستخدم 
المطلوب بأنفسهم أواًل، وقد يكون ذلك بشكل فردي أو ثنائي، ويتحرك بينهم ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح، ولكن ال 

يصوب أية أخطاء إن وجدت، ثم يناقش معهم الحلول ويثبت القاعدة اللغوية الصحيحة.

النص األول والثاني والثالث من كل موضوع

المفردات،  لتقديم  كسياٍق  وتستخدم  إلخ(،   ... نشيد،  معلوماتي،  نص  قصيرة،  )قصة  مختلفة  أنواع  من  النصوص  هذه  تكون 
واألساليب، والتراكيب التي سيحتاج التلميذ لبعضها في التعبير الكتابي في نهاية كل موضوع.  تتبع هذه النصوص نفس أنواع األنشطة 

لتعزيز مهارات اللغة، وتحقيق دائرة التعلم؛ من: اكتشاف، وتعلُّم، ومشاركة، كما هو موضح أدناه:

ر: 1- فكِّ

هو نشاط يقدم فكرة النص، ويهيئ التالميذ له، وعادًة ما تعزز مهارات التحدث مع الزمالء أو التعبير عن الِفَكر بالرسم أو بالكتابة.
أية  بأسلوبه(، وال يصوب  )كل  بطالقة  أنفسهم  ليعبروا عن  التالميذ  المعلم  فيترك  تعبيرية؛  كتابة  هنا  الكتابة  ملحوظة:  

أخطاء أو يلتفت إليها.

2- اقرأ واكتشف:

تستخدم هذه األنشطة النص كسياٍق لتقديم المفردات، وتركز على مهارات القراءة بأنواعها، كما هو موضح أدناه:
المفردات:

تقدم المفردات إلثراء الحصيلة اللغوية لدى التالميذ من خالل االستخدام والسياق ال الحفظ والتلقين؛ فيتعرفون معاني المفردات 
معاني  ليكتشفوا  بأنفسهم؛  التالميذ  بها  يقوم  األنشطة  هذه  جملة(.  أو/و  )صورة  سياق  َعْبَر  قراءته  قبل  النص  في  المألوفة  غير 
الكلمات دون شرح من ِقَبل المعلم، ثم يقوم المعلم بالتصويب الجماعي بعد ذلك ليتأكد أنهم جميًعا توصلوا للمعنى الصحيح.. 

ز استخدام المفردات والتدريب عليها. وبعد أن يقرءوا النص قراءًة صامتًة يقدم بعض األنشطة األخرى التي تعزِّ

مهارات الطالقة في القراءة
لكي يستطيع التالميذ القراءة بطالقة يمرون بالمراحل/المستويات اآلتية:

- فك رموز الحروف.  
- استخدام مهارات دمج الحروف لتكوين كلمات.  

- َفهم ما ُيقرأ. )قراءة السطور(  
- السرعة والتتابع  مع عدم الخطأ في ُنطق الحروف.  

- َفهم الرسالة التي يحاول الكاتب إيصالها للقارئ. )قراءة ما بين السطور(  
- استخدام تناغم الكلمات من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َوفًقا للحاجة في إظهار معاني النص.  

ف عالقته بالنص من أسئلة قد يثيرها النص لديه أو رأي له فيما يقرؤه. )قراءة ما بعد السطور(  - تعرُّ  
تتناول تدريبات القراءة في الكتاب والدليل مهارات طالقة القراءة من خالل أنشطة القراءة الصامتة والجهرية.

القراءة الصامتة
من خاللها يتعرض التالميذ الستراتيجيات قراءة مختلفة، ويقرأ التالميذ النص قراءًة صامتًة لَفهم معناه، واإلجابة عن األسئلة 

ل من ِقَبل المعلم، وذلك للتدريب على فك رموز القراءة بأنفسهم.   بمفردهم، كل على حدة، ودون التدخُّ
يتفاعل التالميذ مع النص من خالل ثالثة أنواع من األسئلة:

- أسئلة قراءة السطور: هذا النوع يسأل عن معلومات في النص يستطيع التلميذ اإلجابة عنه بمجرد َفهمه السطور.  
- أسئلة قراءة ما بين السطور: هذا النوع يسأل عن المعاني الضمنية بالنص التي يفسرها التالميذ من خالل َفهمهم معلوماٍت لم   

فها من خالل َفهمهم ما بين السطور. ُتذكر في النص، ولكنهم يستطيعون تعرُّ
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طــ ح

تركز قائمة المعايير التي يستخدمها التلميذ في التقييم الذاتي على العناصر التي يجب أن تكون في هذا النوع من النصوص، وهي 
نفس المعايير التي قام بتحليلها في النص الرابع.. تتبع الخطوات اآلتية:

-  يوضح المعلم للتلميذ محتويات قائمة المعايير قبل أن يقيِّم التلميذ نفسه، ويعطي أمثلة للمستويات المختلفة، ثم يقوم التلميذ   
بتقييم نفسه في كل عنصر.

-  بعد أن يقيِّم التلميذ نفسه يكرر الكتابة مرة أخرى في المكان المخصص لذلك، مراعًيا األخطاء التي وقع فيها أول مرة.  
نًا في كل مرة يكتب فيها، وعلى المعلم أن  ملحوظة:   يجب أال تكون كتابة التلميذ بدون أخطاء، فمن المهم أن َيرى تحسُّ

ب أخطاءه في كل مرة يكتب فيها. يتركه يقيِّم نفسه، ويصوِّ

تصويب المعلم للتعبير الكتابي

- بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة النص متجنًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييم التالميذ ألنفسهم.

-  يقرأ المعلم عمل التلميذ، ويعطي له تغذية راجعة )تعليًقا( بناءًة؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله، ويمدحه، خاصًة إذا وجد تحسًنا 
بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.

-  في كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات المقبلة ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود لتعليق المعلم على إيجابيات عمله في المرة 
السابقة، ويبني عليه.

4- الحظ وتعلَّم:

ض لها التالميذ في النص، والغرض األساسي  هذه األنشطة عبارة عن تدريب على المفردات، واألساليب، والتراكيب التي تعرَّ
منها هو التأكد من إتقانهم لما ُقدم.

٥- شارك:

 في هذا النوع توجد أنشطة مشاركة لما تعلَّمه التالميذ من فَِكر في النص، وهناك أنشطة إمالء، وأنشطة خط.

مشاركة الِفَكر
     هي أنشطة يشارك التالميذ مع زمالئهم ما تعلَّموه من فَِكر، كما أنها تتيح الفرصة لهم لتنفيذ هذه الِفَكر على أنفسهم أو تطبيقها 

في موقف حياتي حقيقي، وعادًة ما تعزز مهارات التحدث مع الزمالء أو التعبير عن الِفَكر بالرسم أو بالكتابة. 
ملحوظة:   الكتابة هنا غير ملتزمة بالقواعد، فيترك المعلم التالميذ ليعبروا عن أنفسهم بطالقة )كل بأسلوبه(، وال يصوب 

أية أخطاء أو يلتفت إليها.
اإلمــالء

  الهدف من أنشطة اإلمالء هو قياس مدى قدرة التلميذ على التمييز بين أصوات الحروف وأشكالها، وتطبيق قواعد الكتابة التي 
تعلَّمها، فيجب أال ُتحفظ هذه الكلمات ُمسَبًقا؛ فمعظم كلمات اللغة العربية تكتب الحروف كما تنطق إال بعض قواعد اإلمالء 

التي ستقدم في األعوام الدراسية المقبلة.
إرشادات تصويب اإلمالء:

- عندما يفُرغ التلميذ من كتابة الكلمات يكتبها المعلم صحيحًة إمالئيًّا على السبورة.  
ب التلميذ لنفسه بوضع عالمة )✓( على اإلمالء الصحيح، أما إذا كانت الكلمة خطأ فيكتب الكلمة الصحيحة بجانب  -  يصوِّ  

الكلمة غير الصحيحة، وال يمحو الخطأ.
الخط

د التلميذ على االلتزام بقواعد اللغة في الكتابة من اتجاهات الحروف وتناسق أحجامها، مع مراعاة  الهدف من أنشطة الخط هو تعوُّ
النظام والنظافة.

يقوم المعلم بكتابة الجملة على السبورة كنموذج أثناء متابعة التالميذ له، ثم يقومون هم بكتابة الجملة متبعين إرشاداته.. وفي هذه 
األثناء يتحرك المعلم بينهم للتوجيه وإعطاء اإلرشادات للتصويب إذا وجد خطأ.

التعبير الكتابي

التعبير عن نفسه باستخدام لغة  التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع  النهائي من الموضوع، وفيه يجمع  التعبير الكتابي هو المنتج  يعدُّ 
صحيحة. 

ر المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع من مفردات، وفَِكٍر في النصوص، وتراكيب ُلغوية. - يذكِّ  
- يتأكد من أنهم يجب أن يراعوا ما تعلموه عندما يكتبون.   

- بعد أن يعطي المعلم اإلرشادات الواضحة يترك التالميذ ليكتبوا ما يريدونه، كل على حدة.  
- يتحرك المعلم بينهم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح، ويوجههم، ولكن ال يصوب األخطاء.  

- يكتب كل تلميذ شيًئا مختلًفا بناًء على مدى َفهمه، وقدرته على الكتابة.   

التقييم الذاتي
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ارفع الحل
م المعلم التالميذ لمجموعات أو ثنائيات أو فردي، ويعطي ُكالًّ منهم ورقة بيضاء، ثم يطرح سؤااًل،  يقسِّ
جميعهم  بذلك  فيشارك  الجميع؛  ليراه  ألعلى  الورق  برفع  اإلشارة  ويعطيهم  الحل،  ليكتبوا  وقًتا  ويتيح 

الحلول.

كشف الصور بالتدريج
ليجذب المعلم انتباه التالميذ خاصًة في بداية الحصص.. يكون معه صورة مغطاة يرفعها أمامهم، ويطلب 
منهم أن يحاولوا معرفة ما في هذه الصورة، ثم يبدأ في كشف جزء منها، وينتظر ويكشف عن جزء آخر 

وينتظر؛ حتى يستطيعوا معرفة ما في الصورة، وهذه الصورة تكون مرتبطة بالدرس.

األسئلة الدائرة

م المعلم التالميذ لمجموعات، ويعطي كل مجموعة قصة قصيرة  وورقة، ويطلب من كل مجموعة  يقسِّ
أن تكتب سؤااًل عن هذه القصة في دقيقتين، ثم تدور األوراق بين المجموعات باتجاه عقارب الساعة، ثم 
يطلب المعلم من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الذي وصل إليها، ثم تدور األوراق كعقارب الساعة، 
ويطلب المعلم من كل مجموعة تصويب السؤال الذي وصل إليها، ثم تدور األوراق مرة أخرى، وتعرض 

كل مجموعة السؤال، واإلجابة، والتصويب للفصل كله.

تأليف القصص

خمس  ويكتب  لمجموعات،  التالميذ  المعلم  ويقسم  التالميذ،  يقرأها  أن  يريد  المعلم قصة  لدى  يكون 
الخمس  الكلمات  هذه  استخدام  مجموعة  كل  من  ويطلب  السبورة،  على  معه  التي  القصة  من  كلمات 
لتأليف قصة، ويعطي وقًتا لذلك، ثم يعطيهم القصة ليروا هل كانوا قريبين أم بعيدين من القصة األصلية، 

و يشاركوا ذلك مع زمالئهم.

استِدر وناقش
أن  قبل  الحل  ويناقش  بجانبه،  يجلس  لمن  يستدير  أن  عليه  المعلم  أسئلة  عن  تلميذ  كل  يجيب  أن  قبل 

يشاركه مع المعلم.

التأكد من الَفهم
إذا أراد المعلم أن يعرف كم تلميًذا استوعب مفهوًما معيًنا يطلب منهم أن يرفع كل من استوعب منهم 

إبهامه ألعلى، ومن لم يستوعب يجعلها ألسفل، ومن يريد بعض التوضيح يجعلها في الوسط.

التقييم التكويني

استيعاب  مدى  معرفة  على  المعلم  لمساعدة  التكويني  التقييم  من  صفحتان  توجد  الكتابي  التعبير  قبل  و  موضوع  كل  نهاية  في 
التالميذ لما سبق دراسته، ويمكنه أن يقطع هذه التقييمات ويحفظها في حافظة التلميذ في نهاية كل فصل دراسي.

استراتيجيات التدريس

االستراتيجيات  لبعض  شرح  يلي  وفيما  مشاركة..  م،  تعلُّ اكتشاف،  م؛  التعلُّ دائرة  متبعة  المنهج  في  التدريس  استراتيجيات   تتعدد 
المستخدمة في األنشطة المختلفة:

شرح مبسطاسم االستراتيجية

العصف الذهني
وهو استخراج معلومات من التالميذ سيبني عليها المعلم بعد ذلك، وقد يحدث ذلك في مجموعات أو 

للفصل كله أو في ثنائيات. 

وقت الفكير
لتشجيع التالميذ على اكتشاف الحلول يتيح المعلم وقًتا للتفكير يحاول التلميذ/التالميذ فيه إيجاد الحل، 

وقد يقوم بعد ذلك بالتصويب الجماعي.

تغذية راجعة جماعية/ 
التصويب الجماعي

بعد أن يفُرغ التالميذ من محاولة اكتشاف معلومة، يقوم المعلم بتشجيعهم على مشاركة الحلول، ثم يطرح 
أسئلة موجهة ليتوصلوا إلى الحل الصحيح بأنفسهم.

م المعلم التالميذ إلى مجموعات؛ ليعملوا مًعا، وينتجوا عماًل واحًدا يشاركون به باقي زمالئهم.العمل الجماعي يقسِّ

العمل التعاوني
م المعلم التالميذ إلى مجموعات إلنتاج عمل واحد، ولكن كل فرد بالمجموعة يكون له دور/مهمة  يقسِّ

مختلفة يحددها المعلم له. 

م.انعكاس وتأمل مهم؛ حتى يستطيعوا أن يضعوا أهداًفا مستقبليًة للتعلُّ يراجع التالميذ ما تعلموه، وطريقة تعلُّ

بطاقة الخروج
هذه  التالميذ  يعطي  ثم  بها،  تعلموه  ما  عليها  ليكتبوا  الحصة؛  نهاية  في  للتالميذ  بطاقاٍت  المعلم  يعطي 
درجة  ف  تعرُّ يمكنه  البطاقات  هذه  المعلم  وبمراجعة  الفصل..  من  الخروج  قبل  للمعلم  البطاقات 

م القادم. استيعابهم، كما أنها تساعده على التخطيط للتعلُّ

عرض األعمال  الشفهية
يساعد هذا العرض على تنمية مهارات التواصل الشفهي، وعلى المعلم إعطاء التالميذ بعض اإلرشادات 
التي تساعدهم في إيصال رسالتهم للمشاهد/المستمع بشكل جيد، مثل: استخدام اإلشارات، استخدام 

تعبيرات الوجه، استخدام الصوت، عدم القراءة من ورقة، والنظر للجمهور، ... إلخ.

عرض األعمال غير 
الشفهية )صالة العرض(

وقد يكون ذلك رسًما أو كتابًة يشارك التالميذ فيه ِفَكرهم سواٌء بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي.. وقد 
يضع التالميذ أعمالهم على الحائط، ويطلب المعلم منهم التجول حول هذه األعمال وكتابة أي تعليق 
التعليقات  هذه  يقرءون  أعمالهم  التالميذ  يأخذ  وعندما  موافقًة،  أو  تعليًقا  أو  كان  سؤااًل  حولها  يريدونه 

ويتعرفون كيفية استقبال اآلخرين لِفَكرهم.

ك ي
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ُل الِمْحَوُر اأَلوَّ

٦

من أكون؟

تهيئة

d يبدأ المعلم بسؤال التالميذ: هل تعرفون َمن أنا؟ ويقول اسمه.. هل تريدون أن تعرفوا عني أكثر؟ وَمن أكون؟

d  تعرفوه عني؟ ويستمع أن  تريدون  الذي  ما  من أكون؟ ويسألهم:  المعلم )من أكون؟(، ويبدأ في عمل ُمخطط لسؤال  يكتب 
ألسئلتهم، ويجيب عنها من خالل المخطط؛ فيكتب اسمه، وجنسه، وِسنه، ووطنه، ولغته األم، وهواياته، ومخاوفه.. ويسألهم: 
ماذا لو أحببُت أن أبدل جملة أخرى بجملة )من أكون( تتالءم مع كل هذه المعلومات المكتوبة عني؟ ويستمع إلجاباتهم، ثم 

يمسح جملة )من أكون؟( ويكتب كلمة )ُهويتي(، ويشرح لهم أن كلمة )ُهويتي( تعني )من أكون؟(. 

مخطط ُهويتينشاط 

هدف النشاط:   

d  .االستماع والتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء

d  .كتابة: كتابة جملة كاملة

شرح النشاط:   

d  يطلب المعلم من كل تلميذ أن يكتب في ورقة صغيرة شيًئا ال يعرفه أحد عنه، ولم يذكره في مخطط »ُهويتي«، مثل: )طعام
يفضله، رياضة يلعبها، شخصية كرتونية يحبها، وهكذا(، ثم يقوم بطيها.

d :ه المعلم نظرهم إلى مهارات االستماع من قبل أن يستمع التالميذ للعرض، يوجِّ
-  عدم المقاطعة.       -  اإلصغاء النشط لما يتم عرضه.  

      - طرح األسئلة لالستفسار في النهاية إن وجدت.
      وكذلك يطلب ِمن المتحدث أن يستخدم مهارات العرض من:

-   النظر إلى الجمهور.        -  التحدث بوضوح.    
-  اإلجابة عن أسئلة زمالئه؛ لتتضح الفكرة لهم.        -  التحدث بثقة.     

      يجب السماح بمناقشات بين التالميذ؛ لمقارنة مخططات الُهوية للتوصل إلى األشياء المشتركة بينها. 

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل واالستماع الجيد

ية
ات
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 ال

ت
ارا

ه
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ا

d  م المعلم التالميذ إلى مجموعات، ويطلب من كل مجموعة أن يتعارفوا، ويالحظوا: هل هناك أي تشابه أو شيء مشترك يقسِّ
ه إلى مجموعة أخرى؛ ليبحث عن ذلك، ثم  فيمـا بينهـم؟ وإذا لم يجد تلميذ أي شيء مشترك بينه وبين أفراد المجموعة يتوجَّ
يعرض كلٌّ منهم بطاقته، ويستخدم المعلم استراتيجية )فكر - ناقش - شارك(؛ حيث يجعل التلميذ يفكر ليكتب، ثم يناقش 

زمالءه، ثم يشارك مجموعته.

استراتيجية العصف الذهني:   

d  .مناقشة جماعية  بقيادة المعلم
d   .)يرسم المعلم على السبورة دائرة، وبداخلها جملة )من أكون؟
d  ا كانت ـ باهتمام؛ حتى ُيقبلوا ُيخرج منها عدة خطوط؛ ليساعد التالميذ على التفكير في طرح أسئلة، ويستقبل كل أسئلتهم  ـ أيًّ

على طرحها.
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يوم في حياتي

تهيئة

جه - يوم عمله - يوم أن أصبح أًبا - يوًما قضاه في اإلجازة  يتحدث المعلم مع التالميذ عن يوم مميز في حياته )مثاًل يوم تخرُّ

الصيفية ...(، ثم يطلب منهم أن يشاركوه بأيام مميزة لهم، ثم يسألهم عن األيام المميزة في حياتهم.

ا نتعرَّف:نشاط  هيَّ

هدف النشاط:   

d  .االستماع والتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء

شرح النشاط:   

d  يطلب المعلم من كل تلميذ أن يرسم في ورقة يوًما مختلًفا في حياته قضاه مع أسرته أو أصدقائه، وكيف أنه ال يستطيع نسيانه

)كرحلة أو موقف ...( حدث له في الصيف أو في السنوات السابقة، ثم يطلب منهم أن يكتبوا أسماءهم أسفل الصفحة، ثم 

يختار بعضهم ليتحدثوا إلى زمالئهم عن هذا اليوم، مستخدًما استراتيجية )فكر - ناقش - شارك(؛ حيث يجعل التلميذ يفكر 
ليكتب، ثم يناقش زمالءه، ثم يشارك مجموعته.

d  :يتدرب التالميذ هنا على

      -  االستماع لآلخرين باهتمام واحترام.  

      -  إدراك أن اآلخرين يختلفون عنا.

d  يسألهم المعلم - بعد أن يفُرغوا من كتابة ما ال يعرفه أحد عنهم، وقبل دمج األوراق - هل تعتقدون أنكم جميًعا كتبتم
نفس الشيء؟ بالطبع ال،  ويوضح لهم قائاًل: إن الله )تعالى( جعلنا نتشابه في بعض األشياء ونختلف في أخرى؛  فلكل 
منا ما يميزه عن اآلخر، ولكل منا طريقة تفكير مختلفة، واهتمامات، وُهوايات، وهذا يؤدي إلى تكاملنا.. ولكن، يجب 
علينا جميًعا أن نحترم هذه االختالفات؛ فاختالف زميلك عنك سواء في الشكل أو لكونه يفكر بطريقة تخالف تفكيرك  

ره.  ال تعني - مطلًقا - أنه خاطئ، بل إنه مختلف، فيجب عليك أن تحترم اختالفه وتقدِّ

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتتعايش - احترام التنوع واالختالف

ية
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ا

نشاط إضافي    )شكًرا للمساعدة(

d  ،م المعلم التالميذ إلى مجموعات؛ بحيث يفكر كل تلميذ بالمجموعة في موقف أو مشكلة حدثت له ذات يوم في حياته يقسِّ

وكان هناك شخص ساعده في حلها، ولذلك نريد أن نقول لهذا الشخص: )شكًرا لمساعدتي(، ثم يعبر كل تلميذ عن ذلك 

الشخص والمشكلة التي ساعده فيها، ثم يعرض ما رسمه على زمالئه في المجموعة. 

٧

اأَلْهَداُف: 

7

اأَلْهَداُف: 

ُل الَمْوُضوُع اأَلوَّ
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1َنَشاط 

2َنَشاط 

ْر َعْن َنْفِسَك: َعبِّ

َحَمٌس

. ِة للنَّصِّ َنَشاط 1:  َتْحِديُد الِفَكِر أَِو الَمْوُضوَعاِت الَمْرَكزيَّ
َنَشاط 2:  اْكِتَساُب َكِلَماٍت َجِديَدٍة، َواْسِتْخَداُمَها.

َي َمَهاَرة أَنَا أُِریُد أَْن أُنَمِّ

رخسأح

كبترم

ثفدشا

س

ح

ك

ر

ر

ص

ق

ة

ر

ب

ِمَك: ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

َشكََرثَِقٌةُمرْتَِبٌكتََدرََّب

أَنَا أَْسَتِطیُع أَْن

اْبَحْث َعِن الَكِلَماِت اآلِتَيِة: 

٨

تمهيد

االنتباه  تالميذه  من  يطلب  القصة  قراءة  في  المعلم  يبدأ  أن  قبل 
جيًدا ألحداثها وتفاصيلها؛ حتى تسهل اإلجابة عن األسئلة الموجودة 
بـ»كتاب التلميذ« )المعلم هو وحده من يقرأ القصة، وعلى التالميذ 
ثـم  الكتاب(..  في  الموجودة  التدريبات  حل  ثم  فقط،  االستماع 
مختلفة؛  مهارات  يمارسون  ألطفال  الصور  بعض  ومعه  يدخـل 
هذه  في  يشاهدونه  عما  التالميذ  ويسأل  والسباحـة،  كالكتابـة 
إجابة  وضع  عدم  مع  مهارة،  كل  إليه  تحتاج  الذي  وما  الصور، 
ما  يسألهم:  مشاركتهم  وبعد  المناقشة،  حرية  لهم  وُتترك  محددة، 

َعالقة هذه الصور بقصة اليوم؟ تعالوا َنـَر.

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة ُحسن االستماع
- التعبير عن الذات.   

d  الجيد التواصل  ألهمية  تالميذه  نظر  المعلم  ه  يوجِّ
نظر  لوجهة  االستماع  وضرورة  بينهم،  والمنظم 
االعتبار؛   بعين  وأخذها  واحترامها،  اآلخرين، 
التالميذ   ويقوم  الفائدة،  وتعم  الَفهم،  يحدث  لكي 
مختلف  على  تحتوي  التي  الصور  بمالحظة 
الجماعية   المناقشات  َبدء  ثم  بتركيز،   الرياضات 
التي  المهارات  ما   - مجموعات  في   - والتفكير 
رياضة  كل  يحللوا  أن  وعليهم  رياضة؟  كل  تتطلبها 
اختيار  إلى  ليتوصلوا  إليها؛  التي تحتاج  والمهارات 
رياضة  مثال:  رياضة؛   لكل  المناسبة  للمهارة  أمثل 
الركض، يجب أن يكون لدى العبها مهارة السرعة.. 

السباحة: مهارة طول النفس، وهكذا. 

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل واالستماع الجيد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

ر عن نفسك:1نشاط  عبِّ

هدف النشاط:   

تحديد الِفَكر أو الموضوعات المركزية للنص. •

شرح النشاط:   

d .استراتيجية الحوار والمناقشة

d    يسألهم المعلم: ما المهارة التي كان رضا يتميز بها؟

 يشارك التالميذ: وما المهارة •
التي يتميز بها آدم؟

يطلب المعلم من كل تلميذ أن يحدد أكثر المهارات التي  •
 يتميز بها،

 ويكتبها، ويحدد المهارة التي يحتاج ألن ُينميها.

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة تحديد العالقات
بين األشياء المختلفة  - التعبير اللفظي. 

d  بشكل التفكير  أهمية  حول  معهم  المعلم  يتناقش 
من  وذلك  خاص،  بشكل  الناقد  والتفكير  عام 
فيبدأ  وبعضها؛  األشياء  بين  الَعالقة  تحديد  خالل 
التالميذ في التفكير بشكل عام في المهارات التي 
التفكير  في  يبدءون  ثم  المجاالت،  بكل  لديهم 
بشكل ناقد، ويصنفون  المهارات التي لديهم إلى 
مهارات يجيدونها بشكل كامل، ومهارات يريدون 
أن يحسنوها، ثم يكتبون ما توصلوا  إليه في المكان 

المخصص لذلك. 

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

ابحث عن الكلمات اآلتية: 2نشاط 

هدف النشاط:   

اكتساب كلمات جديدة، واستخدامها. •

شرح النشاط:   

d .استراتيجية التعلم النشط، والتفاعل مع اآلخرين
d  يطلب المعلم من التالميذ البحث عن الكلمات الموجودة

لديهم بـ»كتاب التلميذ«، وعند انتهائهم يطرح عليهم تلك 
الكلمات ُمتسائاًل عن معناها، ويضعها في جملة من عنده 
يتوصل  بحماس(؛ حتى  الالعب  )يلعب  مثل:  للتوضيح، 
معهم إلى المقصود بهذه المعاني)حماس،تدرب، مرتبك،  

ثقة، شكر(.

قصة االستماع

)مسابقة القراءة(

بدليل المعلم

صفحة 144

أنشطة قصة االستماع

مسابقة القراءة 
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٩

تمهيد

يحكي المعلم أن هناك بعض التالميذ بالفصول األخرى يسخرون من زمالئهم، ويطلب منهم التفكير في حل هذه المشكلة، ثم 
يجعلهم يطرحون الحلول، ثم يقول لهم إن لديه فكرة، وهي عمل الفتاٍت عن رفض السخرية واالستهزاء باآلخرين. 

ماذا أفعل لكي أكون بطل القراءة؟3نشاط 

هدف النشاط:   

d   .المشاركة بفاعلية في المحادثات، والتعاون مع األقران، وتطوير وتعزيز الكتابة حسب الحاجة من خالل التخطيط لها

شرح النشاط:   

d .استراتيجية العمل الجماعي

d  يطلب المعلم من التالميذ الجلوس في مجموعات متفرقة، ثم يطلب منهم أن يتناقشوا فيما بينهم؛ للتوصل إلى األسباب التي
تجعل منهم أبطاَل القراءة. 

ضع             أسفل السلوك الطيب:4نشاط 

هدف النشاط:   

d   .استخدام تعبيرات الوجه ولغة الجسد في التعبير عن الِفَكر المناسبة

شرح النشاط:   

d .استراتيجية لعب األدوار

d  يحضر المعلم ومعه بطاقة عليها وجه ضاحك، ثم يحضر مشهًدا تمثيليًّا لتالميذه حول مختلف المواقف، ويطلب منهم رفع
الوجه المناسب الذي يعبر عن هذا الموقف أو ذاك، ثم يناقشهم عن سبب رفعهم هذا الوجه، ثم يطلب منهم االنتقال لـ»كتاب 

التلميذ« واإلجابة عن النشاط برسم الوجه الضاحك أسفل السلوك المقبول.

اأَلْهَداُف: 

9

اأَلْهَداُف: 

3َنَشاط 

4َنَشاط 

َعاوُن َمَع اأَلْقَراِن، َوَتْطِويُر َوَتْعِزيُز    ٍة ِفي َمْجُموَعٍة ِمَن الُمَحاَدَثاِت، َوالتَّ َنَشاط 3: الُمَشاَرَكُة ِبَفاِعليَّ
ْخِطيِط. الِكَتاَبِة  َحَسَب الَحاَجِة ِمْن ِخاللِ التَّ

وَرِة.  ْعِبيِر َعِن الِفَكِر الُمَناِسَبِة ِللصُّ َنَشاط 4: للتَّ

ِب: يِّ ُلوِك الطَّ َضْع                 أْسَفَل السُّ

َماَذا َأْفَعُل ِلَكْي َأُكوَن َبَطَل الِقَراَءِة؟
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اأَلْهَداُف: 

10

ْسِم ُمْسَتْخِدًما )ت - ب - ر - د(:2َنَشاط  ْر َعْنَها ِبالرَّ ْن َكِلَماٍت َوَعبِّ َكوِّ

ُز  َأْشَكاَل َوَأْصَواَت الُحُروِف. : ُیَميِّ ، َوْعٌي َبَصِريٌّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَماٍت َمْقُروَءًة. ، َدْمٌج: َیْدُمُج اأَلْصَواَت؛ ِلُيَكوِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

)ر- ة - س - م - د(   

 )م - ش - ا - ر- ك - ة( )ش - ا - ة - ك - ر - م(        

)ا - ك - ي - ت - ب()ك - ت - ا - ب - ي(

)م - د - ر - س - ة(

ُمَشاَرَكة

ِكَتاِبي

َمْدَرَسة

اأَلْهَداُف: 

10

ِحيَحِة:1َنَشاط  ُاْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل اإلَجاَبِة الصَّ

١٠

الحظ وتعلم )وعي صوتي(

تهيئة

يسأل المعلم كل تلميذ: ما الكلمات التي تعلمتها من القصة، والتي أثرت فيك أو شعرت بأهميتها؟ ولماذا؟ 
يكتب على السبورة كلمة من الكلمات التي اختارها التالميذ، ويسأل: هل فيها أي الحروف )سكون - مد(؟ ويقوم بتحديدها، مع 
ف  توضيح كيفية تحديد معرفة الحرف الساكن والمد، ثم يطلب من أحدهم كتابة كلمته المفضلة، وينطق هذه الكلمات بهدوء ليتعرَّ
حروفها؛ حتى يمكنه كتابتها كتابًة صحيحًة، ويسأل - بعد كتابة الكلمات على السبورة - ما الحروف الساكنة والممدودة في الكلمات 

المكتوبة؟ 

ارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة:1نشاط 

هدف النشاط:   

d   .وعي صوتي - وعي بصري: يميز أشكال وأصوات الحروف

شرح النشاط:   

d  نة لها، ثم يختار الترتيب الصحيح للحروف يطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ الكلمة المكتوبة؛ حتى تتضح له الحروف المكوِّ
نة لكل كلمة. المكوِّ

ر عنها بالرسم مستخدًما )ت - ب - ر - د(:2نشاط  ن كلمات وعبِّ كوِّ

هدف النشاط:   

d  .ن كلمات مقروءة وعي صوتي - دمج: يدمج األصوات؛ ليكوِّ

شرح النشاط:   

d  .)ب ن كلمات من الحروف الموجودة أمامه بالكتاب  )َبدر - ُدب - درَّ يطلب المعلم من كل تلميذ محاولة أن يكوِّ
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١١

تهيئة

يبدأ المعلم بأن يقول للتالميذ إن لديه مشكلة وال يمكنه حلها، ويحتاج إلى مساعدتهم، وهي أنه وجد مجموعة من الحروف لكنه 

ال يستطيع أن يرتبها حتى يفهم، ثم يكتب حروف كلمات ُمختارة من قصة االستماع بشكل عشوائي أو غير مرتب، ثم يطلب منهم 

محاولة ترتيبها، وبعد إتمام ذلك يطلب منهم أن يقرءوها.

ارسم دائرة حول الحرف األول لكل صورة:3نشاط 

هدف النشاط:   

d .وعي صوتي: معرفة الصوت األول الصحيح للكلمات

شرح النشاط:   

d  بأنه عندما يقول )ض( نقف، )د( نجلس، وبعد ُلعبة توضح قواعدها فيخبرهم  يلعب المعلم مع تالميذه عند دخول الفصل 

االنتهاء من اللعب يطلب منهم نطق الكلمة، والتركيز في الحرف األول.

اإلجابة:   )د.ت.ق(

أكمل الكلمات بالحرف الناقص:4نشاط 

هدف النشاط:   

d .وعي صوتي: يحدد الصوت الناقص من الكلمة

شرح النشاط:   

d  يدخـل المعلم ومعه حقيبة بداخلها بعض الحروف، ويطلـب منهـم تخميـن مـا بها، ويفتحهـا، ويطلـب منهـم معرفـة ما إذا

كان تخمينهـم صحيًحـا أم ال، ثم يلصق الحروف على السبورة، ويقرأ لهم الكلمات، ويطلب منهم تخمين الحرف الناقص 

وكتابته. 

اإلجابة:   أصدقاء .. تشارك  .. مدرستي  .. متميزون

ضع كل كلمة في المكان المناسب:5نشاط 

)أهتم - فضول - يشارك(

هدف النشاط:   

d .وعي صوتي - وعي بصري:  يميز أشكال وأصوات الحروف

d  .ن جملة ذات معنى قراءة: يدمج ويقرأ كلمات؛ ليكوِّ

شرح النشاط:   

d .يطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا ـ بعناية ـ الُجمل الموجودة بالكتاب؛ لمعرفة معناها، واختيار الكلمة المناسبة

اأَلْهَداُف: 

11

اأَلْهَداُف: 

ق   -   كط   -   تد   -   ض

3َنَشاط 

ِحيِح للَكِلَماِت. ِل الصَّ ْوِت اأَلوَّ : َمْعِرَفُة الصَّ َنَشاط 3:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ
اِقِص ِمَن الَكِلَمِة. ْوِت النَّ : َتْحِديُد الصَّ َنَشاط 4:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َمْعَنى . ُز أَْشَكاَل َوأَْصَواَت الُحُروِف. ِقَراَءٌة: َيْدُمُج َوَيْقَرُأ َكِلَماٍت ِلُيَكوِّ :  ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ ، َوْعٌي َبَصِريٌّ

5َنَشاط 

ِل ِلُكلِّ ُصوَرٍة: ُاْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف اأَلوَّ

َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب:

اأَلْهَداُف: 

11

اأَلْهَداُف: 

أَْھَتمُّ
ُفُضوٌل

ُیَشارُِك

اِقِص: َأْكِمِل الَكِلَماِت ِبالَحْرِف النَّ َنَشاط 

زس قا
ُتَشـ........رُِك    

ُمَتَميِّـ........وَن

أَْصِد........اُء

َمْدَر........ِتي      

4

............................................ َفِریٌد أَْلَعاَبُه َمَع أَْصِدَقاِئــِه. 

ؤاِل. َلَديَّ ............................................. ألَْعرَِف اإلَِجاَبَة َعِن السُّ

ِتي، َو................................................ ِبَھا. أََنا أَْلَعُب َمَع ِقطَّ
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اأَلْهَداُف: 

12
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13
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اأَلْهَداُف: 

14

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْف اْقَرْأ َواْكَتِشِ 2

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

اأَلْهَداُف: 

14

ُكْن َواِثًقا َداِئًما ِمَن الَفْوِز. 

أَْقِدُر

ًدا ُمَتأكِّ

َباِرٌع

ْر َفكِّ 11

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

أََنا َماِهٌر ِفي َلِعِب الُكرَِة. 

أَنا أْسَتِطيُع أَْن أَْجِرَي ِبُسْرَعٍة.

َقاِئَمُة الَمَعاِني

١٤

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  ١-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.
تهيئة

d .)استراتيجية اقرأ واكتشف )عمل في مجموعات متساوية
d  م المعلم التالميذ في بداية الحصة إلى مجموعات ال يقسِّ

تزيد الواحدة منها على ٥ أفراد. 
d  المطلوبة من كل مجموعة، ويطلب المهام  المعلم  يحدد 

من كل منها تقسيم المهام بينهم.
d  يحدد مدة العمل داخل المجموعة من ٥: 7 دقائق، ويقدم

العمل المطلوب مكتوًبا.
d .في بداية الحصة يضع على كل طاولة بطاقة
d .)يطلب منهم قراءة هذه البطاقات: )ماهر، أستطيع، واثًقا
d  يطلب من كل مجموعة اكتشاف معاني الكلمات  ووضعها

في ُجمل، وفي النهاية تعرض كل منها ما توصلت إليه.
d  الكلمات معاني  المعلم  يعرض  واالستماع؛  العرض  بعد 

هة. الجديدة التي سيتعرضون لها بالقصة الموجَّ
المهارات الحياتية:   

تعلَّم لتكون - التواصل واالستماع الجيد.  d
d  العمل في مجموعات تعاونية.  اإلصغاء النشط.    d

المناقشة والمشاركة.   d
d  ـه المعلـم نظرهم ألهميـة التواصـل الجيـد والمنظم يوجِّ

بينهـم؛ لكـي يحـدث الَفهـم وتعـم الفائـدة، وذلـك مـن 
خـالل التحدث الواضـح واالسـتماع الجيد، ويشـجعهم 
معانـي  حـول  بينهـم  تـدور  التـي  المناقشـات  علـى 
الكلمـات، ويتيـح لهـم الوقـت الكافـي للتحـدث بُحرية 

اآلراء.   وإبـداء 

ر فكِّ 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  التعبير عن المعنى بالرسم.  

شرح النشاط:   

d .استراتيجية عصف ذهني
d .عمل جماعي بقيادة المعلم

التعبير  مهارات  على  للتدريب  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
ه المعلم نظر كل منهم قبل بداية النشاط  عن الذات، وقد يوجِّ
لكيفية المشاركة مع زمالئه؛ بأن تكون فكرته واضحة، ويعبِّر 
عنها بشكل لفظي )التحدث(، وبشكل غير لفظي )الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتكون - مهارات التواصل - التعبير عن الذات
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

عدة  وُيخرج  دائرة،  داخل  »مهارة«  كلمة  المعلم  يضع 
أسئلتهم  ى  ويتلقَّ الكلمة،  معنى  حول  مناقشتهم  في  ويبدأ  أسهم 
أسئلتهم  السبورة  على  يكتب  ثم  جيًدا،  ليتعرفوها  الكلمة  عن 
استخدام  ويمكن  الكلمة،  معنى  النهاية  في  ليعرفوا  وإجاباتهم 
وتكون  بها،  ليحتفظوا  السبورة؛  من  أفضل  للكتابة  بيضاء  ورقة 

أمامهم دائًما، ثم ينتقل معهم لإلجابة عن سؤال »فكر«.
بعد أن يشرح لهم المعلم معنى كلمة »مهارة«، وكيف يمكن 
يعبِّروا  أن  منهم  يطلب  مهارة،  من  أكثر  له  يكون  أن  إنسان  ألي 

بالرسم عن شيء ظهرت مهاراتهم فيه.

اقرأ واكتشف2

ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:   

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات
شرح النشاط:   

d .)استراتيجية )فكر - ناقش - شارك
d .)الوسيلة التعليمية )بطاقات - صور
d  ف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة في هذا النشاط يتعرَّ

في النص قبل قراءته من خالل سياق )جملة( وصورة.
d  كل النشاط،  حل  في  والَبدء  اإلرشادات،  لقراءة  ههم  يوجِّ

 7-٥ )من  لذلك  الوقت  بعض  ويتيح  حدة،  على  تلميذ 
دقائق(، ويتأكد من أن كل تلميذ يفكر في الحل بمفرده، وفي 
هذا الوقت يتحرك بينهم؛ ليتأكد من أن ُكالًّ منهم يفكر على 

حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
d  الحلول يقارنوا  أن  منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  ينهي 

الوقت لذلك  ثنائيات أو مجموعات، ويعطيهم بعض  في 
تحديات  أية  ليتعرف  بينهم؛  ويتحرك  دقائق(،   ٣-٥ )من 

تواجههم، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
d  على التركيز  مع  معهم جميًعا،  الحلول  بمشاركة  يقوم  ثم 

اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 
منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:   ماهر:  بارع       أستطيع:  أقدر        واثًقا: متأكًدا
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١٥

اقرأ القصة، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:   

d  الغرض األساسي وَفهم  النصوص،  قراءة  بطالقة:  القراءة 
من كل نص.

شرح النشاط:   

d  يطلـب المعلـم مـن التالميذ قـراءة القصـة قـراءًة صامتًة؛
بحًثـا عـن إجابـات عـن األسـئلة المطروحة.

عمل فردي:  

d  يستخدم التالميذ البحث داخل النص المكتوب الكتشاف
اإلجابة. 

اإلجابة:  

١-  ال                                                ٢- غير واثق من نفسه
٤- آدم ٣- ُيحرز هدًفا  

ِصل كل جملة بما يناسبها:جـنشاط 

هدف النشاط:  

الغرض األساسي  • وَفهم  النصوص،  قراءة  بطالقة:  القراءة 
من كل نص.

شرح النشاط:  

الجهرية،  • القراءة  بعد  لهم  ويشرحه  النشاط  المعلم   يطرح 
ليتأكد من مدى َفهمهم  بينهم؛  ل  ويحدد لهم وقًتا، ويتجوَّ

النشاط، وقراءتهم الجيدة للكلمات والُجمل.

عمل فردي: اقرأ وِصل  

d  يدخل المعلم ومعه لوحتان كبيرتان مكتوب عليهما جمل
للعمود األول، وجمل للعمود الثاني. 

d  المناسب في  والتفكير  الُجمل،  قراءة  منهم  المعلم  يطلب 
وهو  هدفه  تحقيق  من  ليتأكد  الثاني؛  العمود  من  معها 
بكتاب  النشاط  إلى  )بالنظر  الجديدة  الكلمات  وَفهم  قراءة 

التلميذ(.
اإلجابة:  

 قال المعلم آلدم ليشترك في المسابقة: كن واثًقا.
اعتذر آدم للمعلم؛ ألنه لن يشترك. 

نظر آدم فرأى صديقه ُيحرز هدًفا. 
قال آدم: أنا أستطيع، سأحاول.

حــان اآلن وقــت القــراءة الجهريــة، دنشاط 
ــا اتبــع تعليمــات معلمــك: هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني  •
االبتدائي.

شرح النشاط:  

d :اتبع إرشادات القراءة الجهرية اآلتية

قراءة النموذج

d .يقرأ المعلم النص للتالميذ؛ كنموذج لطريقة القراءة

d  ههم إلى متابعة النص وهو يقرؤه، واالنتباه قبل أن يقرأ يوجِّ
إلى مخارج الحروف، والضبط الصحيح، واستخدام تناغم 
الكلمات من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َوْفًقا 

للحاجة في إظهار معاني النص.

القراءة اجلهرية

d  التالميذ )من ٣ إلى ٥ مجموعات( حسب مستوى م  يقسَّ
القراءة.

d  ١٥دقيقة  -  ١٠ لمدة  مجموعة  كل  مع  المعلم  يكون 
في  الجهرية  القراءة  لمتابعة  المجموعة(؛  حجم  )حسب 
الوقت الذي تقوم فيه المجموعات األخرى بحل تدريبات 

الكتاب بشكل فردي أو جماعي.

كيفية متابعة القراءة اجلهرية

d  يطلب المعلم من كل تلميذ استخدام )إصبع القراءة(، وهو
أن يشير بإصبعه إلى الكلمات التي يقرؤها ليسهل متابعته 

للقراءة.

d  يقرأ كل تلميذ سطًرا أو سطرين من النص، ويتابع المعلم
ما يقرؤه للتصويب.

d  في وقته  استغرق  منهم  كالًّ  أن  من  يتأكد  أن  المعلم  على 
النظر للكلمات، وطبَّق مهارات الطالقة في القراءة.

ملحوظة: ُيرَجى التأكيد على عدم حفظ النص؛ ألن التلميذ 

مهارات  على  قدرته  مدى  من  التأكد  نستطيع  فلن  حفظه  إذا 
الطالقة في القراءة السابقة.

d  كل أن  من  ليتأكد  أخرى؛  إلى  المعلم من مجموعة  ينتقل 
اأَلْهَداُف: التالميذ أخذوا فرصة التصويب لهم في قراءة فردية جهرية.

15

اأَلْهَداُف: اأَلْهَداُف: 

15

.اأَلْهَداُف:  ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض اأَلَساِسيِّ ِمَن النَّصِّ َنَشاط 2 )ب،جـ(: ِقَراَءُة النُّ
اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ  َنَشاط 2 )د(: ِقَراَءُة النُّ

جـَنَشاط 

ُكْن َواِثًقا. َنَظَر آَدُم

َفَرأَى َصِديَقُه ُيْحِرُز َهَدًفا.َقاَل آَدُم:

ِصْل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِبَما ُیَناِسُبَها:

 للُمَعلِِّم؛ ألَنَُّه َلْن َيْشَترَِك.اْعَتَذَر آَدُم

َة، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط  اْقَرِأ الِقصَّ

1- َهْل َواَفَق آَدُم َعَلى االْشِترَاِك ِفي الُمَساَبَقِة؟ 

    )َنَعم - اَل( 

2- اَل ُيِريُد آَدُم االْشِترَاَك ِفي الُمَساَبَقِة؛ ألنَُّه ....... 

    )َغْيُر َواِثٍق ِمْن َنْفِسِه - اَل ُيِحبُّ ُكرََة الَقَدِم(

3- َقاَل آَدُم: »أَنا أَْسَتِطيُع«، َبْعَد أْن رَأَى َصِديَقُه »زين«

    )ُيْحِرُز َهَدًفا - َيْأُكُل َطَعاًما(

4- َمْن َقاِئُل َهِذهِ الِعَبارَِة: »أَنا أَْسَتِطيُع، َسُأَحاِوُل«؟ 

    )آَدُم - الُمَعلُِّم(

أََنا أَْسَتِطيُع، َسُأَحاِوُل. َقاَل اْلُمَعلُِّم آلَدَم ِلَيْشَترَِك ِفي الُمَساَبَقِة:

ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ
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اأَلْهَداُف: 

16

أَنَشاط 

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

َنْحُنأناَأَناأنا

اِقِص: َأْكِمِل الَكِلَماِت ِبالَحْرِف النَّ بَنَشاط 

طة
مس

َتَحـ..........س    

اْلَمْدرَ........ـُة

َأْكِمِل الُجَمَل ِبِفْعٍل ُمَناِسٍب:

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

اْكَتِشِف الَفْرَق َبْيَن )َأَنا - َنْحُن(، ُثمَّ أْكِمْل: َنَشاط 

اأَلْهَداُف: 

16

ِث. َحدُّ ِحيَحِة ِباْسِتْخَداِمَها ِفي الِكَتاَبِة َوالتَّ َغِة الصَّ َنَشاط 3:  اْكِتَشاُف َقواِعِد اللُّ
ِث . َحدُّ َغِة ِفي الِكَتاَبِة َوالتَّ َنَشاط 4 )أ(:  اْسِتْخَداُم َقواِعِد اللُّ

اِقِص ِمَن الَكِلَمِة. ْوِت النَّ : َتْحِديُد الصَّ َنَشاط 4 )ب(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

أََنا أَْسَتِطيـــُع الَفـــــــْوَز.                                     

أََنا أَِثـــُق ِمَن النََّجــــــاِح.                                      

................   ......ِحبُّ اْلَمْدرََسَة.                         

َنْحُن َنـْسَتِطيــُع الَفـــــْوَز.                                

َنْحُن َنِثـــُق ِمَن النََّجــــاِح.                          

................   ......ِحبُّ اْلَمْدرََسـَة.

أََنا أَفـــــرح بالفــــــــوز.

أََنا.......................َعَمـــــــــِلي.

أََنا أَْسَتِطيُع الَعَمَل ِبَمَهارٍَة.

َنْحُن ........................... بالفـــــوز.

َنْحُن ُنِحـــــبُّ َعَمَلنـــــــــا.

َنْحُن......................الَعَمَل ِبَمَهارٍَة.

َخَساَر..........

أَْسَتـ.........يُع      

١٦

الحظ واكتشف3

اكتشف الفرق بين )أنا - نحن(، ثم نشاط 
أكمل:

هدف النشاط:  

الكتابة  • في  باستخدامها  الصحيحة  اللغة  قواعد  اكتشاف 
والتحدث.

شرح النشاط:  

استراتيجية المناقشة والحوار. •
يبدأ المعلم بطرح سؤاٍل: حينما نريد التحدث عن أنفسنا  •

فماذا نستخدم؟
يجيب التالميذ، ويدون المعلم في خانة »ماذا تعرف؟«. •
يسألهم: ما أسماء هذه األدوات التي ذكروها؟ •
يجيب التالميذ، ويدون المعلم داخل خانة »ماذا تعرف؟«. •
ثم ينتقل المعلم إلى األفعال.  •
ُيخرج األفعال التي معه، ويضعها أمامهم على السبورة.  •
يطلب منهم اختيار األفعال المناسبة مع أنا،  ونحن.  •
يطلب منهم االنتقال لـ»كتاب التلميذ« لإلجابة عن النشاط.  •
تعلموا  • ماذا  عليها  يكتبون  صغيرة  أوراًقا  عليهم  يوزع  ثم 

اليوم؟ ويلصقها في خانة »اآلن تعلمت ...«.

اآلن تعلمت ...ماذا تعرف ؟
أنا ونحن

ضمائر المتكلم
أنا للمفرد/ نحن للجمع

ضمائر المتكلم
أنا ونحن

الفعل مع أنا يبدأ بــ )أ(
الفعل مع نحن يبدأ بــ )نــ(

نشاط إضافي

d  يدخـل المعلـم بضمائـر المتكلـم )أنـا، نحـن( ويضعهـا
علـى السـبورة.

d  يـوزع عليهـم مجموعـة أفعـال للجمـع وأخـرى للمفـرد
)أشـرب، نشـرب، ألعـب، نلعـب،  أقفـز ، نقفـز(. 

d .يطلب منهم وضع كل فعل مع الضمير المناسب له
d  .)أنا )أشرب - ألعب - أقفز
d  .)نحن )نشرب - نلعب - نقفز
d  .ثم يناقشهم فيما وضعوه من أفعال مع كل ضمير

d  يطلـب منهم شـرح القاعدة بأنفسـهم: أنا أتحـدث بها عن
نفسـي )مفـرد (.. »نحـن نتحـدث بهـا عـن )مجموعـة(، 

وأنـا واحد مـن هـذه المجموعة«. 
d  يطلـب المعلـم منهم بعـد الَفهـم والمناقشـة فتـح الكتب

واإلجابـة عـن النشـاط، ويطلـب منهـم ذكر اسـمي هذين 
ف مفهومـي  نحـن«، وتعـرُّ »أنـا -  الضميريـن بأنفسـهم 

»مفـرد - جمـع«.

الحظ وتعلم4

أكمل الُجمل بفعل مناسب:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة في الكتابة والتحدث. •

شرح النشاط:  

مع  • مناسبة  أفعااًل  التالميذ  يقترح  الكتابة،  عند  النص،  في 
)ضمائر المتكلم(.

الكتابة بطالقة. •
يستخدم التالميذ حرفي )أ ـ ن( في بداية األفعال. •
يقرأ التالميذ الُجمل، ويستخدمون المفاهيم التي تعلموها  •

في النشاط السابق. 
ضمائر المتكلم/المفرد /الجمع. •
يكتشف التالميذ في نهاية النشاط أن الفعل المضارع يبدأ  •

بحرف )أ( مع أنا، وبحرف )ن( مع نحن.

أكمل الكلمات بالحرف الناقص:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .ن كلمة وعي صوتي - قراءة: يدمج الحروف ليكوِّ

d .كتابة بدقة

شرح النشاط:  

d  يدخـل المعلم بحقيبـة ُمغلقة طيلـة الوقت، ولتهيئـة تالميذه 
ويفتحهـا،  بداخلهـا،  مـا  تخميـن  منهـم  يطلـب  وجذبهـم 
ويطلـب منهـم معرفـة مـا إذا كان تخمينهـم صحيًحـا أم ال.

d  ،بالحقيبة التي  الحروف  من  حرف  معها  مجموعة   كل 
ُيخرج الكلمات ويلصقها على السبورة، وَيخرج التالميذ 

ليضعوا الحرف الصحيح.
اإلجابة:  َخسارة - تحمس - أستطيع -  المدرسة
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عبر عن كل كلمة مما يلي بجملة:جـنشاط 

هدف النشاط:  

كتابة ُجمل كاملة. •

شرح النشاط:  

d .)استراتيجية التعلم الذاتي )العمل الفردي
d  بشكل  - التلميذ  به  يقوم  تعلمي  نشاط  بأنه  الذاتي  التعلم 

ذاتي- الكتساب مهارات، ومعارف، ومفاهيم، وقيم؛ ُبغية 
تنمية إمكانياته واستعداداته، ويكون فيه التلميذ هو محور 

العملّية التعليمّية.
d  يستعرض المعلم معهم الكلمات على السبورة، ثم يطلب

منهم تكوين ُجمل بها هذه الكلمات، وُيجري بينهم مسابقة 
لمعرفة أكثر التالميذ تنفيًذا للمطلوب.

أال  يجب  الُجمل  بكتابة  التالميذ  يقوم  ملحوظة:  عندما 

من  فالغرض  للقواعد؛  متبعة  الُجمل  هذه  تكون 
القدرة على تكوين جملة وليس  النشاط هو  هذا 

استخدام القواعد. 

شــارك5

عبر عن كل صورة بجملة مناسبة:أنشاط 
هدف النشاط:  

كتابة ُجمل  • ـ  الكتابة  اللغة واستخدامها عند  إظهار قواعد 
كاملة.

شرح النشاط:  

d .تعلم تعاوني
d  تقسيم التالميذ إلى مجموعات مصغرة، تتكون غالًبا كل منها

)أهداف  محددة  واجبات  لهم  ُتعَطى  أعضاء،   ٤ إلى   ٣ من 
المعرفي  )التبادل  التعاون  على  االعتماد  وعليهم  مشتركة( 

والمهاري( من أجل إنجاز المهمة المطلوبة منهم.
كل  • مـن  ويطلـب  األوراق،  بعـض  المعلـم  يسـتعرض 

مجموعـة كتابـة جملـة تعبر عـن مهارة مـا، ثـم تختار كل 
مجموعـة مهـارة مـن المهـارات التـي ُيتقنونهـا:

     - لعب كرة القدم.                  - التنظيم والترتيب.

يصحح المعلم هذه األوراق، وينشرها على ُجدران الفصل. •

اتبع إرشادات معلمك في إمالء بنشاط 
الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة في الكتابة. •
شرح النشاط:  

d .استراتيجية أعواد المثلجات
d  .في البداية يقسم المعلم التالميذ إلى ثنائيات
d .يكتب كل تلميذ اسمه على ورقة أو على أعواد المثلجات
d  أو األعواد  هذه  أحد  باختيار  سيبدأ  من  تلميذ  كل  يختار 

األوراق التي أعدوها بأسمائهم. 
d  .يستمع المعلم إلى قراءتهم الكلمات؛ ليتأكد من صحتها
d  .يقرأ لهم الكلمات بعد استماعه لقراءة بعضهم
d  يحدد الوقت ألداء اإلمالء بمدة ال تزيد على ١٠ دقائق من

وقت الحصة.
d  اليوم تاريخ  ويكتبوا  كراساتهم،  يسطروا  أن  منهم  يطلب 

قبل بداية اإلمالء.
d  ليحبوا والحماس؛  المرح  يسوده  جو  في  اإلمالء  يبدأ 

عهم هو على ذلك. الكتابة وحصة اإلمالء، ويشجِّ
 ملحوظة: 

اإلمالء  فنشاط  مسبًقا؛  التلميذ  يحفظها  ال  اإلمالء  ١- كلمات 
الحروف  أصوات  بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس 

وأشكالها، وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
٢- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة.

تصويب اإلمالء: 

المعلم  • يكتبها  الكلمات  كتابة  من  التلميذ  يفُرغ  عندما 
صحيحة إمالئيًّا على السبورة.

اإلمالء  • على   )✓( عالمة  بوضع  لنفسه  تلميذ  كل  يصوب 
الصحيح، أما إذا كان إمالء الكلمة خطأ فيكتب التلميذ الكلمة 

الصحيحة بجانب غير الصحيحة، وال يمحو الخطأ.
اكتب بخط النسخ:جـنشاط 

هدف النشاط:  

يكتب ُمراعًيا قواعد الكتابة. •
شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلم مـن التالميذ قـراءة نموذج الخـط أواًل، ثم
كتابتـه صحيًحـا بعـد أن يكتبه هو على السـبورة. 

d .»كتابة بدقة وُمحاكاة للنموذج: »ُكن واثًقا من قدراتك

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

ا َیِلي ِبُجْمَلٍة:جـَنَشاط  ْر َعْن ُكلِّ َكِلَمٍة ِممَّ َعبِّ

َواِثق

َماِهر

َخَساَرة

َنَشاط 4 )جـ(: ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.
َغِة َواْسِتْخَداُمَها ِعْنَد  ِكَتاَبِة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.  نشاط 5 )أ(:  ِإْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ

َغِة ِفي الِكَتاَبِة. نشاط 5 )ب(:   استخداُم َقواِعِد اللُّ
نشاط 5 )جـ( : َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

َشاِرْك 5
ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ِبُجْمَلٍة ُمَناِسَبٍة: َعبِّ أَنَشاط 

ُكْن َواِثًقا ِمْن ُقْدَراِتَك.

جـَنَشاط 

َخَساَرةَواثِقاَلكُْن

ْسِخ: اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

َأْسَتِطيع

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

أَْسَتِطيع
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اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

َبرَاَعُة

اْبَتَكرُْت

ِصرُْت اْخَتَرْعُت َمْرَكَبًة َتْمِشي ِبالَهَواِء.

أَْحَمُد ِعْنَدهُ َمَهارَُة َتْفِكيٍر.

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني

ِتي. أَْصَبْحُت أُِحبُّ اللَِّعَب َمَع ِقطَّ

١٨

تهيئة

d  نبدأ هذا الدرس باستخدام استراتيجية  )أعرف - أريد أن
أعرف - تعلمت(.

ماذا تعرف عن 
توماس إديسون؟

ماذا تريد أن تعرف 
عن توماس إديسون؟

ماذا تعلمت من
هذا الدرس؟

d  توماس( النص  عنوان  المعلم  لهم  يعرض  البداية  في 
إديسون(.

d ن إجاباتهم في خانة ماذا تعرف؟ يدوِّ
d يطلب منهم طرح األسئلة ويضعها في خانة ماذا تريد أن تعرف؟
d  االستفهام أدوات  عليها  بطاقات  لهم  ُيخرج  الوقت  هذا  في 

ويجعلهم  وغيرها،  هل(  أين،  متى،  من،  لماذا،  كم،  ماذا،  )ما، 
يستخدمونها، وهم يسألون عن توماس إديسون، ويكتب أمامهم 

السؤال مع وضع عالمة الترقيم المناسبة )؟(.
d  ،يعلِّق المعلم اللوحة في نهاية الحصة على جدران الفصل

وحينما تظهر إجابة أو سؤال يدونه بداخلها، وتكون أمام 
تالميذه طيلة فترة الدرس.

d  وهي الدرس،  نهاية  في  تعلمت؟  ماذا  خانة  معهم  يمأل 
مرحلة التفكر والتأمل فيما تعلموه.

ملحوظة

قبل  مقدمة  بمثابة  واكتشف(  )اقرأ  ر(،  )فكِّ نشاطا  ١-  ُيعد 
بهذين  تبدأ  أن   - المعلم  عزيزي   - فعليك  النص؛  قراءة 
النص  بقراءة  اإلرشادات  تالميذك  إعطاء  قبل  النشاطين 

قراءة صامتة، والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

ــر فـكِّ 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  

التعبير عن المعنى بالرسم. •

شرح النشاط:  

d  يتيح لهم المعلم وقًتا؛ ليرسم كل منهم ما يحب عمله، ثم
يشاركوا مع زمالئهم.

d  يتيح هذا النشاط فرصة للتدريب عىل مهارات التعبري
ه املعلم نظر كل منهم قبل بداية  عن الذات، وقد يوجِّ

النشاط إىل كيفية املشاركة مع زمالئهم؛ بأن:
d .تكون فكرته واضحة
d  يعبر عنها بشكل لفظي )التحدث( وبشكل غير لفظي

)الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .تعلم لتكون - مهارات التواصل - التعبير عن الذات
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اقرأ واكتشف2

ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات. •

تحديد الكلمات )معناها وعكسها( من الكلمات المألوفة. •

شرح النشاط:  

d .استراتيجية التعلم باالكتشاف
d  )االستنباطي أو  )االستقرائي  المنطقي  التفكير  يستخدم 

وُيشجع التفكير النقدي.
d  ،والتركيب كالتحليل  العليا  العقلية  المستويات  ُمخاطبة 

وتسعى هذه االستراتيجية إلى جعل التلميذ في قلب العملية 
المعلم  يشجع  النشاط  هذا  في  دافعيته..  وزيادة  التعليمية، 

تالميذه على المشاركة لَفهم معاني الكلمات الجديدة.
ف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة  • في هذا النشاط يتعرَّ

في النص قبل قراءته من خالل سياق )جملة( وصورة.
حل  • في  والَبدء  اإلرشادات،  قراءة  إلى  المعلم  ههم  يوجِّ

لذلك  الوقت  ويتيح بعض  تلميذ على حدة،  النشاط، كل 
)من ٥-7 دقائق(.

هذا  • وفي  بمفرده،  الحل  في  يفكر  تلميذ  كل  أن  من  يتأكد 
على  يفكر  منهم  كالًّ  أن  من  ليتأكد  بينهم؛  يتحرك  الوقت 

حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
التي  • التحديات  معرفة  منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  ينهي 

بمشاركة  يقوم  ثم  خطأ،  أي  بتصويب  يقوم  وال  تواجههم، 
الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على ما واجههم من تحديات 
أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:  
أصبحُت:  ِصْرُت  مهارة: براعة   

اخترعُت: ابتكرُت  
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اقرأ النص، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص. •
شرح النشاط:  

d .عمل فردي
d .استراتيجية االكتشاف الموجه
d .يكتشف التلميذ اإلجابات عن األسئلة بعد قراءته النص المطلوب

القراءة الصامتة
d  ف التالميـذ الكلمـات الجديـدة التـي قـد تعـوق َفهم النـص، يقرءونـه قـراءة صامتـة لَفهـم معنـاه، واإلجابة عن بعـد أن تعـرَّ

األسـئلة، كل علـى حدة.
التهيئة للقراءة الصامتة

d  يقـول المعلـم للتالميـذ إنهـم سـيقرءون قصـة قصيـرة، ويعطيهـم إرشـادات واضحـة؛ بـأن يقـرءوا األسـئلة أواًل، ثـم النص وحل
األسـئلة، ويتـرك لهـم وقًتـا محدًدا.

d  يطلب منهم قراءة األسئلة أواًل، ويحدد وقًتا لمدة دقيقتين، ثم يطلب منهم القراءة الصامتة للنص قراءة جيدة في هدوء، ويحدد
خمس دقائق وقًتا لهم.

اإلجابة:
٤- )متروكة للتلميذ( ٣- المصباح الكهربائي   ٢- أمه   ب   ١- ذكيًّا .. ويجرِّ

أكمل الجمل بالكلمات اآلتية:جـنشاط 
هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات. •
شرح النشاط:  

d .)استراتيجية )فكر - ناقش - شارك
d .)ه المعلم التالميذ إلى قراءة اإلرشادات والَبدء في حل النشاط، كل على حدة، ويتيح بعض الوقت لذلك )من ٥-7 دقائق يوجِّ
d  ،يتأكـد مـن أن كل تلميـذ يفكـر فـي الحـل بمفـرده، وفي هـذا الوقت يتحـرك هو بينهـم؛ ليتأكـد مـن أن كالًّ منهم يفكـر على حدة

وال يقـوم بتصويب أي خطـأ لديهم.
d .)ينهي المعلم النشاط، ويطلب منهم أن يقارنوا الحلول في ثنائيات أو مجموعات، ويتيح بعض الوقت لذلك )من ٣-٥ دقائق
d  ،ف أيَّ تحديات تواجههـم، وال يقوم بتصويـب أي خطأ، ثم يقوم بمشـاركة الحلول معهـم جميًعا يتحـرك المعلـم بينهـم؛ ليتعـرَّ

مـع التركيـز على مـا واجهوه مـن تحديات أو يقـوم باسـتخراج اإلجابات منهـم، مؤكًدا اإلجابـة الصحيحة.
ر  - أصبحُت اإلجابة:   يخترع - مهارات - تقدِّ

ا اتبع تعليمات معلمك:دنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

استراتيجية التعلم بالنمذجة. •

اأَلْهَداُف: اتبع التعليمات ص١٥ بـ»دليل المعلم«. •
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اأَلْهَداُف: 
. ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمَن النَّصِّ َنَشاط2 )ب(:  ِقَراَءُة النُّ
َنَشاط2 )جـ(: اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.   

اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2)د(: ِقَراَءُة النُّ

أَْصَبْحُتَمَهارَاُت َرَيْخَتِرَع ُتَقدِّ

19

اأَلْهَداُف: 

أْكِمِل الُجَمَل ِبالَكِلَماِت اآلِتَيِة:جـَنَشاط 

، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط  اْقَرِأ النَّصَّ

ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ

َقاَل الُمَعلُِّم: َمْن َيْرَغْب ِفي أْن ........................... َشْيًئا َيِجْب أْن َيُكوَن ِعْنَدهُ ........................... َتْفِكيٍر.	 

 ُقْلُت: وََكْيَف َذِلَك َيا ُمَعلِِّمي؟ 	 

َقاَل: َيِجُب أْن َتْقَرأَ َكِثيرًا َو............................ الِعْلَم.	 

ُقْلُت: ................................... أُِحبُّ ِقرَاَءَة الُكُتِب الِعْلِميَِّة َبْعـَد أْن َعرَْفـُت ِقيَمَتهـا.	 

1- َكاَن »توماس إديسون« ِتْلِميًذا ..................................، َيْسأَُل َوَيْبَحُث َو ................................................

ْت  ......................................................................................................................................................  ِبَتْعِليِمِه. 2- اْهَتمَّ

3- اْخَتَرَع »توماس إديسون« ....................................................................................................................................

ُر »توماس إديسون«؛ ألنَُّه ............................................................................................................................ 4- ُأَقدِّ

َكاَن »توماس إديسون« ِتْلِميًذا َذِكيًّا، َيْسأَُل َوَيْبَحُث 

ْت  اْهَتمَّ َوَلِكِن  َمَهاَراِتِه،  أََحٌد  َيْعرِْف  َلْم  َوُيَجرُِّب.. 

َوالَبْحِث؛  َراَسِة  الدِّ ِفي  َفاْسَتَمرَّ  ِبَتْعِليِمِه؛  ُه  ُأمُّ

 . َفأَْصَبَح ُمْخَتِرًعا للِمْصَباِح الَكْهَرَباِئيِّ

دليل المعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 
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َنَشاط 

ِث. َحدُّ ِحيَحِة ِباْسِتْخَداِمَها ِفي الِكَتاَبِة َوالتَّ َغِة الصَّ َنَشاط3:  اْكِتَشاُف َقواِعِد اللُّ
َغِة ِفي الِكَتاَبِة . َنَشاط 4 )أ(: اْسِتْخَداُم َقواِعِد اللُّ

َنَشاط 4 )ب(:  ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. 

أْكِمِل الُجَمَل اآلِتَيَة َكالِمَثاِل: 

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

الِحْظ َوَتَعلَّْم 4

اآلَن َدْوُرَك

.................. ِطْفَلٌة ...................           

أَْنِت ................... َنِشيَطٌة.                

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ُمْسَتْخِدًما )َأْنَت - َأْنِت(: َعبِّ أَنَشاط 

بَنَشاط 

ِتْلِميًذا - إديسون - . - َكاَن - َذِكيًّا

ُمْخَتِرًعا - . - إديسون - أَْصَبَح 

َن ُجَماًل ُمِفيَدًة:  َرتِِّب الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِلُتَكوِّ

أَْنَت ِتْلِميــٌذ َباِحــٌث.            

لِّــٌم َماِهـــٌر.     أَْنَت ُمَعَ

                     

أَْنِت ِتْلِميــَذٌة َباِحَثـٌة.

أَْنِت ُمَعلَِّمــٌة َماِهـرٌَة.

  . أَْنَت ِطْفـــٌل َذِكــــــيٌّ

.................. ُمَعلٌِّم ...................                      

ْت  ُه - . - بَتْعِليِمِه - اْهَتمَّ ُأمُّ

٢٠

الحظ واكتشف3

أكمل الجمل اآلتية كالمثال:نشاط 

هدف النشاط:  

اكتشاف قواعد اللغة الصحيحة الستخدامها في الكتابة والتحدث. •

شرح النشاط:  

d .استراتيجية المناقشة والحوار
d .»العمل هرمي داخل المجموعات  »مثلث االستماع
d  في هذا النشاط يبدأ المعلم من معلوماتهم السابقة؛ ليبني

عليها التعلُّم. 
تعلمت اآلن ...ماذا تعرف؟

         المؤنث والمذكر

d  ال بد أن يعرض المعلم المفاهيم بدقة بالغة؛ ليفهم التالميذ
الهدف من الحصة، ثم يقسمهم إلى مجموعات، ويطلب 

منهم استخدام  أوراق كبيرة، وقلم ماركر أو أقالم عادية.
d  مفهوم ويناقشون  مذكر،  مفهوم  يكتبون   :)١( مجموعة 

نون  الكلمة مع بعضهم ليتوصلوا إلى معنى المذكر، ثم يدوِّ
في أوراقهم كلماٍت تدل على المذكر. 

d  ،المفهوم مؤنث، ويناقشون  تتناول مفهوم  مجموعة )٢(: 
ويكتبون كلمات تدل على المؤنث.

d  تسـتعرض كل مجموعة ما يعرفونه عـن المذكر والمؤنث
نه المعلـم داخل جدول.  مـن خالل مـا يدوِّ

d  .يطلب منهم المعلم االنتقال للكتابة، وقراءة األمثلة
d  النشاط في كتبهم، ثم يقوم هو المعلم منهم إجابة  يطلب 

باإلجابة عنه على السبورة، ويسألهم:
   - متى نضع التاء المربوطة في نهاية األسماء؟

   - كلمة ولد تعبر عن ماذا؟
   - كلمة طفلة تعبر عن ماذا؟

   - عند تغيير المذكر ماذا نزيد عليه ليصبح مؤنًثا؟
d  ماذا تعلمت؟ ثم يكتب كل تلميذ على ورقة يطرح سؤال 

صغيرة: تعلمت ...، ويلصقها المعلم في مكانها المناسب 
على اللوحة.

اإلجابة:
أنِت طفلة ذكية.

أنِت معلمة نشيطة. أنَت معلم نشيط. 

الحظ وتعلم4

 عبر عن كل صورة مستخدًماأنشاط 
)أنَت - أنِت(:

هدف النشاط:  استخدام قواعد اللغة في الكتابة.  

شرح النشاط:  

d  ثم يطلب أنِت(،   – )أنَت  بطاقة  المعلم  يرفع  عمل فردي: 
كل  نوع  في  يناقشهم  ثم  وقراءتها،  الكلمات  ف  تعرُّ منهم 
المعلم  يتعرض  ذلك  وبعد  نستخدمها،  َمن  ومع  كلمة، 
يتوصل  الذهني  وبالعصف  المخاطب،  ضمائر  لمفهوم 

التالميذ لمعنى هذه الضمائر. 
d  ،يطلب من كل تلميذ مالحظة الصور، وكتابة جملة معبرة

إلى  ويوجههم  األسلوب،  ويصوب  للُجمل،  يستمع  ثم 
ضرورة وضع النقطة في نهاية الجملة.

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

رتب الكلمات اآلتية لتكون جماًل مفيدة:بنشاط 

هدف النشاط: كتابة ُجمل كاملة.  
شرح النشاط:  

d  عمل فردي: يوجه المعلم التالميذ لقراءة النص قبل ترتيب
الكلمات، وأن كل جملة تنتهي بنقطة.

d  ليفكروا يتركهم  ثم  جيًدا،  اإلرشادات  المعلم  لهم  يوضح 
بمفردهم، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط، وفي هذا 
الوقت يتحرك بينهم؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر على حدة، 
وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم، ثم يقوم بمشاركة الحلول 
أو  التي واجهتهم  التحديات  التركيز على  معهم جميًعا، مع 

يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:

إديسون كان تلميًذا ذكيًّا./كان إديسون تلميًذا ذكيًّا.
إديسون أصبح مخترًعا./أصبح إديسون مخترًعا.

أمه اهتمت بتعليمه./ اهتمت أمه بتعليمه.
التطبيق

يرسـم المعلـم جـدواًل في كراسـة اإلمـالء، ويطلب منهم  •
مكانهـا  وفـي  صحيحـًة،  وكتابتهـا  للكلمـات  االسـتماع 

المناسـب بالجـدول.
اإلمالء  • ألنفسهم  التالميذ  ب  ويصوِّ اإلجابات،  يكتب  ثم 

ُمعلمهم،  ِقبل  من  الصحيحة  الكتابة  على  االطالع  بعد 
وُيكتفى بأربع كلمات.

دليل المعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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شارك5

اكتب وعبر عن صديقك:أنشاط 

هدف النشاط:  

المشـاركة فـي المحادثـات التعاونيـة مـع الزمـالء حـول  •
والنصـوص. الموضوعـات  مختلـف 

شرح النشاط:  

d  استراتيجية المناقشة والحوار، مدة هذا النشاط ٢٠ دقيقة
ويستخدم  والرسم،  والكتابة،  األصدقاء،  بين  للمناقشة 
التالميذ اللغة العربية الفصحى أثناء الحوار بقدر اإلمكان.

d  يطلب المعلم من كل تلميذ أن يختار تلميًذا آخر هو صديقه
ويعرف صفاته جيًدا  أو يقسمهم إلى ثنائيات. 

d  يطلب من كل تلميذ التحدث عن هذا الصديق، ويذكر كل
صديق مهاراته وصفاته. 

d  يشجعهم المعلم على التفكير في صفات أصدقائهم
التي قد تكون مختلفة عنهم، وهنا يؤكد فكرة احترام 

التنوع، وأن كالًّ منا له صفاته الخاصة.
d  من عنها  التعبير  بعد  أصدقائهم  مع  يشاركونها  ثم 

خالل الكتابة الواضحة، والُمعبِّرة.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتتعايش - احترام التنوع

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

d  أن بد  وال  صديقه،  عن  عرفه  ما  ليكتب  تلميذ  كل  يتوجه 
التي  الجديدة  الكلمات  ويستخدم  صديقه،  اسم  يكتب 

تعلمها في الدرس. 
d .يرسم له صورة إن امكن تعبر عنه
d  يطلب المعلم منهم عرض الصور، والحديث عن زمالئهم

بعد االنتهاء من الكتابة، والرسم، والمناقشة. 

اتبع إرشادات معلمك في إمالء بنشاط 
الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة في الكتابة. •

شرح النشاط:  

قراءة  • منه  ويطلب  صغيرة،  ورقة  تلميذ  كل  المعلم   يعطي 
واآلخر  صحيحة،  ليكتبها  عليه  ليمليها  لزميله  الكلمات 

يتابع  والمعلم  األول،  انتهاء  بعد  الخطوة  بنفس  يقوم 
عهم.  اإلمالء، ويشجِّ

ملحوظة: 

اإلمالء  فنشاط  مسبًقا؛  التلميذ  يحفظها  ال  اإلمالء  ١- كلمات 
الحروف  أصوات  بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس 

وأشكالها، وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
٢- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة.

تصويب اإلمالء: 

المعلم  • يكتبها  الكلمات  كتابة  من  التلميذ  يفُرغ  عندما 
صحيحة إمالئيًّا على السبورة.

اإلمالء  • )✓( على  لنفسه بوضع عالمة  تلميذ  يصوب كل 
الكلمة  فيكتب  خطأ  الكلمة  إمالء  كان  إذا  أما  الصحيح، 
يمحو  وال  الصحيحة،  غير  الكلمة  بجانب  الصحيحة 

الخطأ.

اكتب بخط النسخ:جـنشاط 

هدف النشاط:  

يكتب مراعًيا قواعد الكتابة. •

شرح النشاط:  

متابعة  • أثناء  السبورة؛ كنموذج  الجملة على  المعلم  يكتب 
التالميذ له.

يقـوم التالميـذ بكتابـة الجملـة متبعيـن اإلرشـادات التـي  •
أعطاهـم المعلـم إياهـا، في هذه األثنـاء يتحرك هـو بينهم 
إن وجـد  للتصويـب  لتوجيههـم وإعطائهـم اإلرشـادات 

. خطأ

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

ْر َعْن َصِدیِقَك:أَنَشاط  اْكُتْب  َوَعبِّ

َمالِء. ِة َمَع الزُّ َعاوِنيَّ َنَشاط 5 )أ(:  الُمَشاَرَكُة ِفي الُمَحاَدَثاِت التَّ
َغِة ِفي الِكَتاَبِة. َنَشاط 5 )ب(:  اْسِتْخَداُم َقواِعِد اللُّ

نشاط 5 )جـ( : َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

 الِعْلُم ُنوٌر.

َشاِرْك 5

أَْصَبَحَمَهارَات َمْنزِل َيْخَتِرع

ْسِخ:جـَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ
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اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

َنَشَدْت ِهْنُد َنِشيًدا َجِمياًل ِفي 

الَحْفِل.

الَحِقيِقيُّ

َغنَّْت

َصاِحُب الُخُلِق

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1:  التَّ
َنَشاط 2 )أ(: اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.   

ِبيُل َمْحُبوٌب. ِديُق النَّ الصَّ

ْر َفكِّ 11

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

ِديُق األَِصيُل َيُكوُن َمَع  الصَّ

َصِديِقِه ِعْنَدَما َيْحَتاُج إَلْيِه.

َقاِئَمُة الَمَعاِني

٢٢

صديقي

األناشيد للَفهم واالستمتاع بجماليات 
اللغة وتذوقها فقط وليست للحفظ

ملحوظة

قبل  مقدمة  بمثابة  واكتشف(  )اقرأ  ر(،  )فكِّ نشاطا  ١-  ُيعد 
بهذين  تبدأ  أن   - المعلم  عزيزي   - فعليك  النص؛  قراءة 
النص  بقراءة  اإلرشادات  تالميذك  إعطاء  قبل  النشاطين 

قراءة صامتة، والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

ر فكِّ 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط: التعبير عن المعنى بالرسم.  

شرح النشاط:  

اسرتاتيجية التدريس التباديل. •
النصوص  • بدراسة  خاصة  بصفة  هيتم  تعليمي  نشاط  هي 

القرائية )قراءًة وَفهاًم وحتلياًل(، باالعتامد عىل احلوار املتبادل 
بني التالميذ واملعلم أو بني التالميذ وبعضهم. 

كل  • الورق،  رشائح  عىل  مكتوًبا  النص  ومعه  املعلم  يدخل 
شطر عىل رشحية، ثم يقسمهم ملجموعات متساوية، ويضع 
لكل جمموعة رشحية هبا شطر، وبعد ذلك يطلب منهم قراءة 
الشطر املوجود عىل الطاولة، ثم حيدد ٥ دقائق للقراءة، ثم 

يستمع لقراءة كل جمموعة.

يتيح هذا النشاط فرصة للتدريب عىل مهارات التعبري  •
عن الذات، وقد يوجه املعلم نظر كل تلميذ قبل بداية 

النشاط إىل كيفية املشاركة مع األصدقاء؛ بأن:
- تكون فكرته واضحة. 

لفظي  غير  وبشكل  )التحدث(  لفظي  بشكل  عنها  -  يعبر 
)الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - مهارات التواصل - التعبير عن الذات

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

يطلب منهم - باستخدام الالصق - وضع الشطور يف مكاهنا  •
النص  أن  إىل  عنايتهم  يوجه  ثم  النص،  لرتتيب  الصحيح 
يتكون من بيت شعر، كل بيت مكون من شطرين، ويضع 
التالميذ األبيات، وحياولون ترتيبها مع األخذ بعني االعتبار 
املعنى، وتسلسل الِفَكر، وترتيبها، واملوسيقى الشعرية أيًضا 
يف هناية كل بيت، وإذا وجد خطأ يف الرتتيب حياولون أكثر 
من مرة يف جوٍّ من التشجيع واحلامسة، وال يتدخل املعلم إال 
بشكل طفيف، وتوجيهات حمسوبة، ويرتكهم مجيًعا يقرءون 

أكثر من مرة؛ ليفهموا ويرتبوا بشكل صحيح.
الشعري،  • البيت  عن  ُمعبِّ  برسم  يقوموا  أن  منهم  يطلب 

وكتابته بـ»كتاب التلميذ«.
يف النهاية يطلب منهم املعلم فتح الكتاب، واالهتامم بقراءة  •

األبيات وتأكيد الرتتيب، وهذا حيدث يف جو من االهتامم، 
ألهنم  هلم؛  وسهاًل  ًقا  مشوِّ الشعري  النص  يصبح  وهكذا 
التفكري وهم  )استخدام مهارات  حللوا، وفكروا، وربطوا 

يلعبون ويرتبون ُقصاصات األوراق(.

اقرأ واكتشف2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات. •
شرح النشاط:  

اسرتاتيجية التعلم باالكتشاف. •
تعلم فردي.  •
يف هذا النشاط يتعرف التالميذ معاين الكلامت غري املألوفة  •

يف النص قبل قراءته من خالل سياق )مجلة( وصورة.
يوجههم املعلم إىل قراءة اإلرشادات والَبدء يف حل النشاط، كل  •

تلميذ عىل حدة، ويتيح بعض الوقت لذلك )من ٥-7 دقائق(.
هذا  • ويف  بمفرده،  احلل  يف  يفكر  تلميذ  كل  أن  من  يتأكد 

الوقت يتحرك هو بينهم؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر عىل 
حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لدهيم.

يف  • احللول  يقارنوا  أن  منهم  ويطلب  النشاط،  املعلم  ينهي 
ثنائيات أو جمموعات.

يتيح بعض الوقت لذلك )من ٣-٥ دقائق(. •
يتحرك املعلم بينهم؛ ليتعرف أية حتديات تواجههم، وال يقوم  •

مجيًعا،  معهم  احللول  بمشاركة  يقوم  ثم  خطأ،  أي  بتصويب 
مع الرتكيز عىل التحديات التي واجهتهم  أو يقوم باستخراج 

اإلجابات منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.
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اقرأ النشيد، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

قراءة وَفهم األدب بما في ذلك القصص والشعر. •

تهيئة

القراءة الصامتة

d  ف التالميذ الكلمـات الجديدة التـي قد تعوق بعـد أن تعـرَّ
َفهـم النـص يقرءونه قـراءًة صامتة لَفهـم معنـاه، واإلجابة 

عن األسـئلة، كل علـى حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة

d .يقول المعلم للتالميذ إنهم سيقرءون النشيد

d  يقـرءوا بـأن  واضحـة؛  إرشـادات  لهـم  المعلـم  يعطـي 
األسـئلة أواًل، ثـم النص، وحل األسـئلة، ويتـرك لهم وقًتا 

محـدًدا لذلـك.

شرح النشاط:  

d .التعلُّم باالكتشاف الموجه

d  يطلب منهم المعلم قراءة األسئلة أواًل، ويحدد وقًتا لمدة
دقيقتين، ثم يطلب منهم القراءة الصامتة للنص قراءةً جيدًة 

في هدوء، ويحدد خمس دقائق وقًتا لهم.
اإلجابة:   

٢- نبيل - ذكي - أصيل. ١- الصديق.   
٣ - ٤ )متروكتان للتلميذ(

حــان اآلن وقــت القــراءة الجهريــة، جـنشاط 
ــا اتبــع تعليمــات معلمــك: هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

استراتيجية التعلم بالنمذجة. •

d .القراءة الجماعية بقيادة المعلم

d  على ذلك  قبل  المكتوب  النص  استخدام  للمعلم  يمكن 
الذي  بعملها  ليكون واضًحا لهم، ويربطهم  شرائح ورقية 

قاموا بترتيبه من قبل.

d  تخصه التي  المفاهيم  طرح  من  بد  ال  النشيد  تدريس  عند 
الشعري(  الشطر/البيت  )مفهوم  الشعرية  الكتابة  وتخص 

ويستخدمهما المعلم وبالتالي يستخدمهما التلميذ.

d  في البداية يقرأ المعلم بيًتا بيًتا، ويقلده التالميذ، مع الحرص
على متابعتهم له، واإلشارة باإلصبع، وبعد القراءة ُيجري 
بين  ثم  أواًل،  وبينهم  بينه  القراءة  في  مسابقة  المعلم  لهم 
م األبيات بينه وبينهم، ثم يذكر  المجموعات، ثم يقوم يقسِّ

ما يلي: 
 - في البداية، سُألقي أول شطر، وأنتم ردوا عليَّ بثاني شطر. 

 - في المرة الثانية: يذكر أول بيت، وهم البيت الثاني. 
 - يكرر بنفس الطريقة بين المجموعات. 

d  بعد كل مرة يسجل على السبورة الفريق الفائز لتشجيعهم
في  الحصة  تمر  وهكذا  الحصة،  داخل  الحماسة  وإظهار 
النشيد،  إليهم حصة  ويحبب  والنشاط،  بالمرح  مفعم  جو 
فهم  تعرُّ مع  بالشكل،  مضبوًطا  جيًدا  بقراءته  ويخرجون 

مفاهيم جديدة وُمهمة.

الحظ واكتشف3

أكمل الجملتين اآلتيتين كالمثال:نشاط 

هدف النشاط:  

d .تمييز »ال الناهية«، واستخدامها

شرح النشاط:  

d  يدخل المعلم الفصل، ويلعب مع تالميذه بدون كالم، وعليهم
وا عن فعله. هم أن يفهموا باإلشارة  ما يريده، ويقوموا به أو يكفُّ

d  ،بعد االنتهاء من ذلك يسألهم عن األداة التي كان يستخدمها
ولماذا استخدمها؟ مثاًل: ال ترفع صوتك. 

d  يطلب المعلم منهم أن يالحظوا المثال الموجود، ويطبقوه
على بقية الُجمل.

اأَلْهَداُف: 

23

اأَلْهَداُف: 

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

ْعُر. َنَشاط 2)ب(:  ِقَراَءُة  َوَفْهُم األَدِب ِبَما ِفي َذِلَك القَصُص َوالشِّ
اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2)جـ(: ِقَراَءُة النُّ

اِهَيِة«،  َواْسِتْخداُمَها .  َنَشاط 3: َتْمِييُز »ال النَّ

َنَشاط 

ال

ُقلُْت لَُه:

اَل َترَْفــْع َصْوَتـَك.                                                    

ُث النَِّشيُد َعن  ......................................................................................................................................... 1- َيَتَحدَّ

ِديَقُه ِبأنَُّه .................................. َو.......................................... َو...................................... اِعُر صَّ 2- َوَصَف الشَّ

َها أَنا ِفي َصِديِقي ِهَي ............................................................................................. َفاُت الَِّتي أُِحبُّ 3- الصِّ

4- َصِديِقي َلِطيٌف؛ ألَنَُّه ........................................................................................................................................

ِشيَد، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط  اْقَرِأ النَّ

23

اأَلْهَداُف: 

أْكِمِل الُجْمَلَتْيِن اآلِتَيَتْيِن َكالِمَثاِل: 

ِمَك:جـَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ

عمــر َيرَْفـــــُع َصْوَتــــُه.                        

ِريــِق.                                            أَْيَمُن ُيْسِرُع ِفي الطَّ

رِْس. َماِجد ُيْهِمـُل ِفـي الدَّ

َصِديِقـي َذِكـيٌّ    َصِديِقي َنِبيـْل

َكِريــٌم ُمِحــبٌّ    َلِطيٌف أَِصيـْل

َوَيْنُشـُد ِشْعــرًا    ِبَصْوٍت َجِميْل
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اأَلْهَداُف: 
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َنَشاط 4 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.   
اِهَيِة.  َنَشاط 4 )ب(: َتْمِييُز َواْسِتْخَداُم  )ال( النَّ

ِة َحْوَل ُمْخَتَلِف  الَمْوُضوَعاِت.                           ٌث َواْسِتَماٌع : الُمَشاَرَكُة ِفي الُمَحاَدَثاِت التَّعاوِنيَّ َنَشاط 5 )أ(: َتَحدُّ
َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة.  َنَشاط 5 )ب(: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ

أْكِمِل الُجْمَلَتْيِن اآلِتَيَتْيِن:أَنَشاط 
أَِصياًل

َسَنْنُشُد

َنِبياًل 

أَنَشاط 
َشاِرْك 5

اْسَأْل َزِميَلَك َعِن اْسِم َصِدیِقِه َوِصَفاِتِه:

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ِبُجْمَلٍة ُمْسَتْخِدًما )ال(: بَنَشاط  َعبِّ

َما ِصَفاُتُه الَجِميَلُة؟َما اْسُم َصِديِقَك؟

يِق. ِديُق َوْقَت الضِّ الصَّ

ْسِخ:بَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

ال

ال

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

ِديِق(. .............................. ِشْعَر »َصِديِقي«. َقاَل َلَنا الُمَعلُِّم: َنْحَتِفُل الَيْوَم ِبـ)َيْوِم الصَّ

ِديِق«؟ ُقْلُت َلُه: »َما ِصَفاُت الصَّ

َقاَل الُمَعلُِّم: »أْن َيُكوَن ..................................................... َو.............................................................«.

َمْرَحًبا ِبَك، ُأِریُد 
َعَمَل ِلَقاٍء َمَعَك 

َیا َزِميِلي

٢٤

الحظ وتعلم4

أكمل الجملتين اآلتيتين:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات. •

شرح النشاط:  

d .عمل فردي - استقرائي

d  منهم ويطلب  الكلمات،  عليها  بالبطاقات  المعلم  يدخل 
اكتشاف المكان الصحيح لكل كلمة داخل الفقرة، وقراءة 
الفقرة كاملًة في نهاية النشاط؛ لَفهم المعنى، والغرض من 

الفقرة.

يوضح لهم المعلم اإلرشادات جيًدا، ثم يتركهم ليفكروا  •
بمفردهم، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط.

كالًّ  • أن  من  ليتأكد  بينهم؛  المعلم  يتحرك  الوقت  هذا  في 
منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم، 
التركيز على  مع  معهم جميًعا،  الحلول  بمشاركة  يقوم  ثم 
اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 

منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:   سننشد - نبياًل وأصياًل 

عبر عن كل صورة بجملة مستخدًما بنشاط 
)ال(:

هدف النشاط:  

تمييز واستخدام )ال( الناهية. •

شرح النشاط:  

السبورة  • على  يكتب  أن  منه  ويطلب  تلميًذا،  المعلم  يختار 

في  األرضية  مرة، ويجلس على  في  الباب  مرة، ويوصد  في 

الناهية في كل  ال  بها  بأن يذكروا جملة  التالميذ  مرة، ويخبر 

يطلب  ثم  الباب..  تقفل  السبورة، ال  تكتب على  موقف: ال 

منهم مالحظة الصورة، والتعبير بجملة باستخدام ال الناهية.

اإلجابة:   - ال تعبر الطريق.           - ال تقطف الزهور.

شارك5

اسأل زميلك عن اسم صديقه أنشاط 
وصفاته:

هدف النشاط:  

d .كتابة: استخدام قواعد اللغة عند الكتابة

d  تحـدث واسـتماع: المشـاركة فـي المحادثـات التعاونيـة
الزمالء. مـع 

شرح النشاط:  

d  كل تلميذ يرسم خريطة ذهنية للصفات التي تعلمها من النص
الشعري، ويقابل زميله ويسأله عن أصدقائه أربعة أسئلة.

d  ن عن الصفات التي تعلمها من النشيد، وأسماء أصدقائه ليدوِّ
أسماءهم في الجدول.

d .»يبدأ الحوار بـ »مرحًبا بك، أريد عمل حوار معك يا صديقي

التفكير في صفات أصدقائهم  المعلم على  عهم  يشجِّ
احترام  فكرة  يؤكد  وهنا  عنهم،  مختلفة  تكون  قد  التي 

التنوع، وأن كالًّ منا له صفاته الخاصة.
المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتتعايش - احترام التنوع
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

d  ويكتبهـا النـص،  مـن  تعلمهـا  التـي  بالصفـات  يسـتعين 
. قـة بطال

d .بان مًعا يشارك زميله، ويكتبان ويصوِّ

اكتب بخط النسخ:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة عند الكتابة

شرح النشاط:  

d .نشاط فردي

d  .قراءة جيدة لنموذج الخط أواًل

d  كتابـة بعـد  جميـل  بخـط  والكتابـة  النمـوذج،  ُمحـاكاة 
. لمعلـم ا
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تمهيد 

d  ُيَعـدُّ نـص النمـوذج هـو النـص المماثل للنـص الكتابي الذي سـيقوم التلميـذ بكتابته فـي آخر الموضـوع، ولذا يجـب التركيز
علـى بنيـة الالفتـة، ولفت نظـر التلميذ لألشـياء التي يجـب توافرها فـي الالفتة؛ لكـي تكون مقنعـة، مثل:

- األفعال المستخدمة.   
- الكلمات المناسبة.  

- األساليب المالئمة.  

أكمل الالفتات بالكلمات اآلتية:نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن التالميـذ اختيـار الكلمـات المناسـبة إلكمـال الالفتـات، ثـم قـراءة كل الفتـة، ثم يسـألهم عـن معنى كل
الفتـة، وأهـم الكلمـات المؤثـرة بهـا، وعالمـات الترقيم المسـتخدمة فيهـا، واألسـاليب اللغوية التـي تناولتها هـذه الالفتات 

شـارًحا معانيهـا لهم.

d .)يتيح هذا النشاط فرصة للتالميذ للتدريب على )اإلصغاء النشط - العمل في مجموعات تعاونية - المشاركة والمناقشة

d  ،ه المعلم نظر التالميذ إلى أن أهم صفات التواصل اإلنصات الجيد لآلخرين؛ كي نستفيد بما لديهم من خبرات يوجِّ
بينما  نظره  وجهة  يوضح  بأن  للمتحدث  وقًتا  ويعطي  منظم،  بشكل  مجموعات  في  الُجمل  قراءة  بعد  معهم  ويتناقش 

يستمع إليه اآلخرون باهتمام.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل واالستماع الجيد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اأَلْهَداُف: 

25

اأَلْهَداُف: 

25

ِفي َفْصِلي َوَجْدُت ِتْلَك الالِفَتاِت

25

اْجَتِهْد فـِي ............................... .

اأَلْهَداُف: 

25

اأَلْهَداُف: 

أْكِمِل الالِفَتاِت ِبالَكِلَماِت اآلِتَيِة: َنَشاط 

َدْرِسَك ُلَوْقَتَك يَُسهِّ

َنَشاط: ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.

اَل تَُضيِّْع ..........................
ْعَب. التََّعاوُن ............................... الصَّ
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اأَلْهَداُف: 

26

اِبَقَة، ُثمَّ ُقْم ِبَتْحِليِلَها:َنَشاط  اْقَرِأ الالِفَتاِت السَّ

اأَلْهَداُف: 

26

اِلَثُةالالِفَتُة األوَلى الالِفَتُة الثَّ

اِنَيُة الالِفَتُة الثَّ

ْكُل َواأُلْسُلوُب. َنَشاط: الِقراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: َتْقييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ
ٍة ِلَتْخطيِط الِكَتاَبِة.                الِكَتاَبُة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

مدرستي

ُعَنا َعَلى: ُتَشجِّ

ُعَنا َعَلى: ُتَشجِّ

ُعَنا َعَلى: ُتَشجِّ

٢٦

اقرأ الالفتات السابقة، ثم قم بتحليلها:نشاط 

هدف النشاط:  

d .القراءة بَفهم )األدب(: تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب

d .الكتابة: استخدام رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة

شرح النشاط:  

d .ف المكونات الصحيحة لها، والكلمات التي يجب أن تحتويها يقول المعلم للتالميذ: هيَّا نحلل الفتًة لنتعرَّ

d يسأل المعلم: ما الكلمات المناسبة الموجودة بالالفتة؟

d  الثانية والثالثة وحدهم، ويتحرك بينهم ليتأكد من أنهم على الطريق يعطي مثااًل بالالفتة األولى، ثم يتركهم يملئون الالفتتين 
الصحيح، ولكن ال يقوم بتصويب أي أخطاء يجدها.

d .يطلب أن يصوب كل منهم مع زميله الذي يجلس بجانبه

d .ثم يقوم بالتصويب معهم جميًعا، مع مناقشة الحلول

d .ينبههم المعلم إلى أنهم إذا وجدوا أخطاء عليهم كتابة اإلجابة الصحيحة بجانبها، وعدم محو الخطأ  
 ملحوظة:   عندما يقوم التالميذ بملء الخريطة يجب أال تكون كتاباتهم متبعة لقواعد الكتابة من إمالء وخط؛ فالغرض من هذا 

النشاط هو تحليل عناصر الالفتة وليس استخدام القواعد. 

اإلجابة:

الالفتة األولى: 
تشجعنا على: االجتهاد.

الالفتة الثانية: 
تشجعنا على: الحفاظ على الوقت.

الالفتة الثالثة: 
تشجعنا على: التعاون.
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٢٧

كتابة الفتة

هدف النشاط:  

الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة ـ كتابة ُجمل كاملة. •

الَفهم الِقرائي: معرفة بنية الالفتة، واستخدام الكلمات الوظيفية. •

شرح النشاط:  

التعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع، يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه باستخدام لغة صحيحة. •

ر المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع من كلمات وفَِكر في النصوص، وتراكيب لغوية. • يذكِّ

يتأكد من أنهم يجب أن يراعوا ما تعلموه عندما يكتبون.  •

بعد أن يعطي المعلم اإلرشادات الواضحة يتركهم ليكتبوا ما يريدونه، كل على حدة. •

d  النشاط بداية  قبل  تلميذ  نظر كل  المعلم  ه  يوجِّ قد  الذات،  التعبير عن  مهارات  للتدريب على  النشاط فرصة  يتيح هذا 

إلى كيفية المشاركة مع األصدقاء؛ بأن: تكون فكرته واضحة، ويعبر عنها بشكل لفظي )التحدث( وبشكل غير لفظي 

)الرسم(.
المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتكون - التواصل الجيد
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

ب األخطاء. • يتحرك المعلم بينهم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح، ويوجههم، ولكن ال يصوِّ

اإلجابة:   )متروكة للتلميذ( •

اأَلْهَداُف: 

27

اأَلْهَداُف: 

مدرستي

اأَلْهَداُف: 

27

اأَلْهَداُف: 

إِْمالٌء َصِحيٌح

َكِلَماٌت ُمَناِسَبٌة

َخطٌّ َجِميٌل

َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة - ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. َنَشاط: الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ

َداَقِة: ُع ِفيَها ُزَمالَءَك َعَلى الصَّ ُاْكُتْب الِفَتًة ِلَفْصِلَك ُتَشجِّ
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اأَلْهَداُف: 

28

اأَلْهَداُف: 

28

اِتيِّ  ْقِييِم الذَّ َسُأِعيُد ِكَتاَبَة الالِفَتِة َبْعَد التَّ

ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة ِلَتْقِويِتَها َمَع التَّ ْخِصيَّ الِكَتاَبُة:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ
ْكُل َواأُلْسُلوُب. َتْقِييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ

ي َجِميٌل َخطِّ

َكِلَماِتي ُمَناِسَبٌة

إْمالِئي  َصِحيٌح

ْقِييِم              َأْلَتِزُم ُمْعَظَم َأْلَتِزُم َداِئًما ُأَحاِوُل َأْن َأْلَتِزَم  َمَعاِیيُر التَّ
الَوْقِت   

  َأْلَتِزُم َبْعَض 
الَوْقِت 

٢٨

تقييـم ذاتـي لكتابتي

d  ف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار، ويسـتطيع أيًضـا أن يمثلها على يقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛ ليتعـرَّ
السـبورة؛ بـأن يقـول: إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع  أمـام ألتـزم دائًمـا.. أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع 
 أمـام ألتـزم معظـم الوقت.. أمـا إذا ُوجدت كثيـٌر من األخطاء فتضـع  أمام ألتزم بعـض الوقت .. أمـا إذا كانت كل 

كلمـات الالفتـة بها أخطـاء فتضع أمـام أحـاول أن ألتزم.

d .بعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطيهم أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره بينهم، وكيفية التقييم الذاتي لها

d  يقـوم كل تلميـذ بعـد عمـل الالفتـة بمراجعـة المعايير التـي تمت كتابتهـا عليهـا، ويقوم بإعطـاء نفسـه التقدير المناسـب َوْفًقا
عمله. تـم  لما 

بعد مالحظة األخطاء، أعد كتابة الالفتة مرة أخرى مع تصويب أخطائك

هدف النشاط:  

الكتابة: مراجعة الكتابة  لتقويتها، مع التوجيه والدعم. •

شرح النشاط:  

d  ،سـيقوم التالميـذ - بعـد التقييـم الذاتي ألنفسـهم ومالحظة األخطـاء التي وقعـوا فيها - بكتابـة نفس نص الالفتة مـرة أخرى
ولكـن هـذه المرة  سـيتجنبون كل األخطـاء التي وقعوا فيهـا أول مرة.

d :ملحوظة:  تصويب المعلم التعبير الكتابي

d .بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة الالفتة متجنًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم

d  يقرأ المعلم عمل التلميذ، ويعطيه تغذية راجعة )تعليًقا( بناءًة؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله، ويمدحه، خاصًة إذا وجد

نًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية. تحسُّ

d  يجب أال تكون كتابة التالميذ بدون أخطاء، فمن المهم أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتب فيها، وعلى المعلم تركهم ليقيِّموا 

أنفسهم، ويصوب أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.

d  في كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في

المرة السابقة ويبني عليه.
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٢٩

تقييم تكويني

هذا التقييم يطلق عليه أحياًنا التقويم المستمر، ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم، ويبدأ مع بداية 
التعلم، ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية.. والتقويم البنائي هو أيًضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج، وفي التدريس، 

وفي التعلم؛ بهدف تحسينها.

أجب عن األسئلة اآلتية:1نشاط 

هدف النشاط:  

اكتساب الكلمات الجديدة واستخدامها: تحديد الكلمات والعبارات المناسبة للسياق في النص. •

القراءة بطالقة: قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص. •

طرح األسئلة واإلجابة عنها )من، ماذا، أين، متى، لماذا، كيف( حول التفاصيل األساسية في النص. •

شرح النشاط:  

استراتيجية االنعكاس على موقف محدد. •
سيقوم التالميذ بقراءة الفقرة، واختيار الكلمات المناسبة التي توفر معنى مفهوًما ومالئًما، ثم اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالنص. •

اإلجابة:

) أ ( ذكي،  أستطيع، أنت، ُكن
)ب(  أحب أن أمارس كرة القدم.

)جـ(  أن يتقبل الفوز والَخسارة.
) د (  )متروكة للتلميذ(

استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:2نشاط 

هدف النشاط:  

قراءة بدقة )نحو(: يستخرج المهارات  التي تعلمها. •
شرح النشاط:  

استراتيجية العمل الفردي. •

يطلب المعلم من التالميذ قراءة األسئلة المطروحة، ثم يطلب منهم الرجوع للفقرة وقراءتها، واإلجابة عن األسئلة، واستخراج   •
المطلوب منها.

اإلجابة:

-  الدراسى
- اليوم /البطوالت /اإلحباط

ا، ونوعه: تنوين بالفتح  - مستعدًّ
 - أنت

اأَلْهَداُف: 
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. اأَلْهَداُف:  َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاط 1:  اْكِتَساُب الَكِلَماِت َواْسِتْخَداُمها، َوَتْحِديُدَ الِعَباَراِت الُمَناِسَبِة للسِّ
ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمَن النَّصِّ - َطْرُح األسِئَلِة َواإلَجاَبُة َعْنَها. الِقَراَءُة ِبَطالَقٍة: ِقَراَءُة النُّ

ِل. َمها ِخالَل الَمْوُضوِع األوَّ ٍة: َيْسَتْخِرُج الَمَهاراِت  الَِّتي َتَعلَّ َنَشاط 2: ِقَراَءٌة ِبِدقَّ

1َنَشاط 

اِبَقِة َما َیِلي:2َنَشاط  اْسَتْخِرْج ِمَن الِفْقَرِة السَّ

َذِكـيٌُّكْنأَْنَت 

.................................................................................................................................................................................................................

َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة:

)ا( َأْكِمْل:

أَْسَتِطيُع 

ٌة َكِلَمًة ِبَها الٌم َشْمِسيَّ

َكِلَمًة ِبَها َتْنِویٌن

َواْذُكْر َنْوَعُه

َكِلَمًة ِبَها الٌم َقَمِریٌَّة

َضِميًرا

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

ِرَياِضيًّا،  أَُكوَن  أَْن  أُِحبُّ   ،  ........................ ِتْلِميٌذ  َفأََنا  الَقَدِم،  ُكرَِة  ِرَياَضَة  ُأَمارُِس  َراِسيِّ  الدِّ الَيْوِم  َبْعَد 

ُر َنْفِسي َوأَُقوُل: ........................ َق الَفْوَز َوالُبُطواَلِت، َوِعْنَدَما أَْشُعُر ِباإلِْحَباِط ُأَذكِّ َو........................ أَْن أَُحقِّ

ا. ِبي: ................................................ َقِويًّا، َوُمْسَتِعدًّ َتْسَتِطيُع الَفْوَز، َوِعْنَدَما أَُمرُّ ِبَمَواِقَف َصْعَبٍة َيُقوُل ُمَدرِّ

َیاَضُة الَِّتي ُتِحبُّ أْن ُتَماِرَسَها؟ )ب( َما الرِّ

؟ َیاِضيِّ الَحِقيِقيِّ َفُة الَِّتي َیِجُب َأْن َتُكوَن ِعْنَد الرِّ )جـ( َما الصِّ

ُة اْلِمْصِریُة الَِّتي ُتْعِجُبَك؟ َیاِضيَّ ُة الرِّ ْخِصيَّ )د( َمِن الشَّ
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ِميَن َحْوَل ُمْخَتَلِف  َمالِء َوالُمَعلِّ ِة َمَع الزُّ ٌث َواْسِتَماٌع:  الُمَشاَرَكُة ِفي الُمَحاَدَثاِت التَّعاوِنيَّ َنَشاط 3: َتَحدُّ
ُصوِص.  الَمْوُضوعاِت َوالنُّ

اهيِة. َنَشاط 4: ِكَتاَبُة ُجَمٍل ِباْسِتْخَداِم )ال( النَّ

3َنَشاط 

ْر َعِن ُكلِّ ُصوَرٍة ِبُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة ُمْسَتْخِدًما )ال( َكالِمَثاِل:4َنَشاط  َعبِّ

.....................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................. َصِدیِقي:

اَل ُتْسرِْف ِفي اْسِتْخَداِم الِمَياِه.

ُر َعْن ِصَفاِتِه: ِشيِد ُیَعبِّ اُْذُكْر َصِدیًقا َلَك، ُثمَّ َبْيًتا ِمَن النَّ

٣٠

اذكر صديًقا لك، ثم بيًتا من النشيد يعبر عن صفاته:3نشاط 

هدف النشاط:  

تحدث واستماع: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء والمعلمين حول مختلف الموضوعات والنصوص. •
شرح النشاط:  

استراتيجية العمل الفردي. •

يتحدث المعلم مع التالميذ عن أصدقائهم المفضلين، ويسألهم عن أهم صفاتهم التي ُذكرت في النشيد. •
اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

عبر عن كل صورة بجملة مفيدة مستخدًما )ال( كالمثال:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة ُجمل باستخدام أسلوب النهي. •

شرح النشاط:  

استراتيجية العمل الثنائي. •

يطلب المعلم من كل تلميذ أن يعبر عن كل صورة بأسلوبه مستخدًما )ال الناهية(. •
اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(
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٣١

أهتم بنفسي

تهيئة

d  ـاء؟ ومـا الـذي نحتـاج إليـه كـي تتمتـع أجسـادنا بالصحـة؟ ثـم يسـتمع يبـدأ المعلـم بسـؤال التالميـذ: كيـف نكـون أصحَّ
نهـا علـى السـبورة  )نمـارس رياضـة، نـأكل طعاًمـا صحيًّا، نعتنـي بنظافتنا الشـخصية، ننـام مبكـًرا، ...( ثم  إلجاباتهـم، ويدوِّ
يسـألهم: مـا رأيكـم إذا قـام أحدكـم بفعل عـادة صحية واحـدة من كل هـذه العادات؟ هل سـتتمتع أجسـادنا بالصحـة؟ ال  ُبدَّ 

متوازنين.  نكـون  أن 

أنا متوازن1نشاط 

هدف النشاط:  

d .االستماع والتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء

d .كتابة: كتابة جملة كاملة بطريقة صحيحة

شرح النشاط:  

d  يطلب المعلم من كل تلميذ أن يتحدث مع زميله عن كيفية اعتنائه بصحته، واألشياء التي يقوم بها، ثم تقوم كل مجموعة بعمل
لوحة »أنا متوازن«، ورسم وكتابة العادات الصحية التي يتشاركون فيها جميًعا.

d    .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة ُحسن االستماع، والتعبير عن الذات

d :ه المعلم نظر كل تلميذ قبل بداية النشاط إلى كيفية المشاركة مع األصدقاء؛ بأن قد يوجِّ
      - تكون فكرته واضحة.

      - يعبر عنها بشكل لفظي )التحدث( وبشكل غير لفظي )الرسم(.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

التطبيق

d  يسـأل المعلـم كل تلميـذ: مـا العـادات الصحيـة التي الحظت بعـض زمالئـك يقومون بعملهـا وُتعجبـك، وتريـد أن تبدأ في
تنفيذهـا لتكـون متوازًنا؟ 

نشاط إضافي  ميزان التوازن  

d  ب المعلـم مفهـوم كلمة )متـوازن( للتالميذ؛ ويرسـم ميزاًنا على السـبورة، ويقـول لهم: مـاذا  لو وضعنـا أكاًل صحيًّا هنا؟ يقـرِّ
)ويرسـم كميـة قليلـة مـن الطعام الصحي فـي إحـدى الِكفتين( وماذا لـو وضعنا أيًضـا طعاًما غيـر صحي هنا؟ )ويرسـم كمية 
مـن األطعمـة غيـر الصحية فـي الِكفة األخـرى( هل ستتسـاوى كِفتا الميزان؟ وهل سـيكون هنـاك توازن؟ ولمـاذا؟ وهل عدم 

التوازن سـيؤثر علـى صحتنا؟ 

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

اِني الَمْوُضوُع الثَّ
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َنَشاط )1( ِكَتاَبٌة: َتْطِويُر َوَتْعِزيُز الِكَتاَبِة َحَسَب الَحاَجِة ِمْن ِخالِل َتْجِرَبِة َنْهٍج َجِديٍد. 
 . َنَشاط )2( الِقَراَءُة ِبَفْهٍم: َتْفِسيُر الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت َكَما َيِتمُّ اْسِتْخَداُمَها ِفي النَّصِّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

رًا. َتَناُم »ِهْنُد« ُمَبكِّ

ِحيَحِة: وَرِة الصَّ َضْع                 أَماَم الصُّ

ِمَك: ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

َوِر: ا َتْشُعُر ِبِه »ِهْنُد« ِفي الصُّ ْر َعمَّ َعبِّ

َطَعاٌم ُيَساِعُد َعَلى ِبَناِء ِجْسٍم َسِليٍم.

٣٢

أنشطة قصة االستماع

األطعمة السحرية 
تهيئة

d ،يطلب المعلم من كل تلميذ قبل يوم القصة أن ُيحِضَر معه ثمرة خضراوات من منزله 
 وفي يوم القصة يجمع المعلم هذه الثمار، ويقول لهم: هل هذا الطعام صحي؟ وما تأثيره

على أجسامنا؟ ويستمع لمناقشتهم، ثم يقول: هيَّا َنـَر تأثير هذا الطعام على »هند«.

ر عما تشعر به »هند« في الصور:1نشاط  عبِّ

هدف النشاط:  

d .تطوير وتعزيز الكتابة حسب الحاجة من خالل تجربة َنهج جديد

شرح النشاط:  

d .التعبير عما تشعر به »هند« في الصور

d .يكتب التلميذ تحت كل صورة ما شعرت به »هند« خالل القصة

اإلجابة:

)متروكة للتلميذ(  مع إتاحة مساحة له؛ حتى يعبر عما بداخله.

ضع             أمام الصورة الصحيحة: 2نشاط 

هدف النشاط:  

d .تفسير الكلمات والعبارات كما يتم استخدامها في النص

شرح النشاط:  

d .يختار التلميذ الصورة الدالة على كل جملة

d .يختار الصورة الصحيحة بوجه مبتسم

قصة االستماع

)األطعمة السحرية(

بدليل المعلم

صفحة 150
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٣٣

تهيئة

d  ن المعلـم طبًقـا مـن الخضـراوات التـي أحضروهـا يكـوِّ
باألمـس، ويدخـل به الحصة، ويشـاركهم فـي تناولها، ثم 
يطـرح سـؤااًل: مـاذا فعلـت »هند« لتنمو أسـنانها بشـكل 
سـليم؟ وبعـد مشـاركتهم يطلـب منهـم كتابة مـا يعبِّر عن 

كل صـورة بشـكل صحيح متبعيـن قواعـد الكتابة.

ماذا فعلت »هند« كي تنمو أسنانها 3نشاط 
الجديدة سريًعا؟

هدف النشاط:  

d  كتابـة: تحديـد الغـرض الرئيـس للنـص، بما فـي ذلك ما
يريـد المؤلـف شـرحه أو وصفه.

شرح النشاط:  

d ماذا فعلت »هند« كي تنمو أسنانها سريًعا؟

d .يعبِّر التلميذ بُجملة صحيحة  عن كل صورة

d  .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة دقة المالحظة

d .تحديد الَعالقات بين األشياء المختلفة

d  التي الصور  مالحظة  التالميذ  من  المعلم  يطلب 
تقوم  أن  يمكن  التي  األشياء  في  والتفكير  أمامهم، 
»هند« بعملها، والتي من شأنها أن تساعد أسنانها 
يكون  أن  إلى  انتباههم  لفت  ويجب  النمو،  على 
التفكيرتفكيًرا ناقًدا؛ بمعنى أن نفكر في كل األشياء 
بتصنيف  نبدأ  ثم  »هند«،  بها  تقوم  كانت  التي 
أسنانها  تساعد  أفعال  إلى  بها  تقوم  التي  األفعال 
نختار  وأخيًرا  تساعد،  ال  وأخرى  النمو،  على 
على  بناًء  النمو  على  أسنانها  تساعد  التي   األفعال 

معرفتنا السابقة.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

ـر وعبـِّر كالمثال:4نشاط  فكِّ

هدف النشاط:  

d .كتابة: يستخدم رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة

شرح النشاط:  

d  »يكتـب التلميـذ بعـض الطعام الـذي ذكره سـمير لـ»هند
فـي الخريطـة الذهنية.

ر   نشاط تطبيقي  ارُسْم وعبِّ

هدف النشاط:  

d  الرئيسـة والِفَكـر  التفاصيـل  تلخيـص  صوتـي:  وعـي 
اعمـة. الدَّ

شرح النشاط:  

d  يرسـم كل تلميـذ في كراسـته وجبة سـحرية تسـاعده على
بناء جسـم سـليم، ثم يعبِّـر عنها بُجملـة صغيرة.

d  تنظيـم مهـارة   تنميـة  النشـاط فرصـة  يتيـح هـذا 

وفريـد. جديـد  هـو  مـا  كل  لتشـكيل  األجـزاء؛ 

d  في اإلبداع  أهمية  إلى  التالميذ  نظر  المعلم  ه  يوجِّ

التعبير، وهو عدم التقيد بشيء تراه أعيننا أو نعرفه 

بعمله   سنقوم  ما  كل  ألن  بتقليده؛  لنقوم  قبل  من 

أن  فيجب  مميز؛  شيء  به  وليس  متشابًها  سيكون 

يكون  أن  من  نخاف  وال  لخيالنا،  العنان  نطلق 

االختالف؛  في  يكمُن  فالتميز  مختلًفا؛  تفكيرنا 

التالميذ على رسم وجباتهم  فعلى المعلم تشجيع 

السحرية، وتخيُّل مكوناتها كما يحلو لهم.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - اإلبداع

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

نشاط إضافي    

هدف النشاط:  

d  ،وعي صوتي: إعادة سرد القصص، بما في ذلك التفاصيل
وتحديد رسالتها، ودروسها.

شرح النشاط:  

d  م المعلم التالميذ إلى ثالث مجموعات؛ كل مجموعة يقسِّ
تسرد أحداث القصة، وتحدد الدروس المستفادة منها. 

اأَلْهَداُف: 
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، ِبَما ِفي َذِلَك َما ُيِريُد الُمؤلُِّف َشْرَحُه أْو َوْصَفُه. اأَلْهَداُف:  ِئيِسيِّ للنَّصِّ َنَشاط )3( ِكَتاَبٌة: َتْحِديُد الَغَرِض الرَّ
ٍة ِلَتْخِطيِط الِكَتاَبِة.  َنَشاط )4( ِكَتاَبٌة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

3َنَشاط 

ْر َكالِمَثاِل:4َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

الَخْضرَاَوات

َعاُم  الطَّ
ْحِريُّ السِّ

َماَذا َفَعَلْت »ِهْنُد« َكْي َتْنُمَو َأْسَناُنَها الَجِدیَدُة َسِریًعا؟
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َنَشاط 1: ِكَتاَبٌة: َدْمُج الُحُروِف ِلَتْكِويِن َكِلَماٍت. 
ِحيِح للَكِلَماِت. ِل الصَّ ْوِت اأَلوَّ :  َمْعِرَفُة الصَّ َنَشاط 2:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة َمْقُروَءًة.  َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ - َدْمٌج: َيْدُمُج اأَلْصَواَت؛ ِلُيَكوِّ

ْر َوُاْرُسْم ُمْسَتْخِدًما َهِذِه الُحُروَف )غ - س - ل - أ - ن(:3َنَشاط  َعبِّ

ْر  َوَرتِّْب:1َنَشاط   َفكِّ

)ي- ض - ب()ق- ل – و – ب()ل - ي – ح – ب( 

ض   -   دت   -   ثط  -  ت

ِل ِلُكلِّ ُصوَرٍة:2َنَشاط  ُاْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف اأَلوَّ

٣٤

الحظ وتعلم )وعي صوتي(

تهيئة

d  من تعلمتها  التي  الكلمات  ما  تلميذ:  كل  المعلم  يسأل 
ولماذا؟  بأهميتها؟  شعرت  أو  فيك  أثرت  والتي  القصة، 
التي اختاروها على السبورة )السحريةـ  ويكتب كلمة من 
بهما؟  الموجودة  الالم  نوع  ما  ويسأل:  مثاًل(،  البروتين 
ويقوم بتحديدها، مع توضيح كيفية تحديد الالم الشمسية 
مقطعي  تحديد  كيفية  بمراجعة  أيًضا  ويقوم  والقمرية، 
كلمته  يكتب  أن  أحدهم  من  يطلب  ثم  والمد،  السكون 
ف حروفها  ليتعرَّ المفضلة، وينطق هذه الكلمات  بهدوء؛ 

حتى يستطيع كتابتها بشكل صحيح.

ر ورتِّب:1نشاط  فكِّ

هدف النشاط:  

d .كتابة: دمج الحروف لتكوين كلمات

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن كل تلميـذ محاولـة ترتيـب الحروف
لتكويـن كلمـة، وكتابتهـا بشـكل صحيح. 

اإلجابة:  )حليب - بقول - بيض( 

ارسم دائرة حول الحرف األول 2نشاط 

لكل صورة:

هدف النشاط:  

d  .وعي صوتي: معرفة الصوت األول الصحيح للكلمات

شرح النشاط:  

d  يلعـب المعلـم مـع التالميـذ عنـد دخولـه الفصـل ُلعبـة
توضـح قواعدهـا فيخبرهـم بأنـه عندما يقـول )ض( نقف 
و)د ( نجلـس، وبعـد االنتهـاء مـن اللعـب يطلـب منهـم 

نطـق الكلمـة والتركيـز علـى الحـرف األول. 

اإلجابة:   )ط - ث - ض(

ر وارسم مستخدًما هذه 3نشاط  عبِّ

الحروف )غ - س - ل - أ - ن(:

هدف النشاط:  

d  ن كلمـة وعـي صوتـي - دمـج: يدمـج األصـوات؛ ليكـوِّ
مقـروءة. 

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلم مـن كل تلميـذ محاولة تكويـن كلمات من
الحروف الموجـودة أمامه. 

d  ـي هـذا النشـاط قـدرة التالميـذ علـى تحليـل ينمِّ
المشـكلة. أجـزاء 

d  يوضـح  المعلـم أن مـن المهـارات المهمـة التـي
يجـب أن نتحلَّـى بهـا  هـي قدرتنـا علـى تحليـل 
المشـكلة،  ومعرفـة الجـزء الـذي يصعـب علينـا 
فهمـه هـل هـو )شـكل الحـروف، صوتهـا،  دمـج 
حـل  إلـى  والوصـول  عليـه  للتركيـز  الحـروف( 
التـي  الحـروف  فـي  التالميـذ  ويفكـر  مناسـب، 
ثالثـة  ثـم  حرفيـن  بدمـج  ويقومـون  أمامهـم، 
كلمـات  تكويـن  إلـى  يتوصلـوا  حتـى  حـروف؛ 

. مختلفـة
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - حل المشكالت

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  أغسل - سأل - ِسن
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أكمل الكلمات بالحرف الناقص:4نشاط 

هدف النشاط:  

d  .وعي صوتي: يحدد الصوت الناقص من الكلمة

شرح النشاط:  

d  إذا كان تخمينهـم ما  ويفتحهـا، ومعرفـة  بداخلهـا،  مـا  منهـم تخميـن  الحروف، ويطلـب  بها بعض  بحقيبة  المعلم  يدخـل 
صحيًحـا أم ال، ثم يلصق الحروف على السبورة، ويقرأ لهم الكلمات، ويطلب منهم تخمين الحرف الناقص وكتابته. 

اإلجابة:  السحرية - األطعمة - البقول - هند

انطق وصنِّف:5نشاط 

هدف النشاط:  

d  .وعي صوتي - كتابة: يميز الالم الشمسية والقمرية في الكلمات المقروءة

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من كل تلميذ قراءة الكلمة المكتوبة، ثم تحديد ما إذا كانت الالم شمسية أم قمرية

d  .ي هذا النشاط قدرة التالميذ على تحديد الَعالقات بين الكلمات المختلفة، ودقة المالحظة ينمِّ

d   ـه المعلـم التالميـذ إلـى الَعالقـة بين صوت الـالم، وكونهـا شمسـية أم قمرية، ثـم يقـوم التالميذ بنطـق الكلمات يوجِّ
ومالحظـة صـوت الـالم فـي كل كلمـة، وإذا كان صوتها غيـر واضح فتكون شمسـية، أمـا إذا كان صوتهـا واضًحا في 

الكلمـة فتكـون الًمـا قمرية، ويبـدءون في القـراءة وتصنيـف الكلمات.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  

 قمرية: )األطعمة - اللحوم - الَعشاء(
ن - الساعة - النهار(   شمسية: )السِّ

ر:6نشاط  اقرأ وعبِّ

هدف النشاط:  

d  .قراءة: يعبر عن الكلمات بالرسم

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ دمج األصوات لقراءة كلمة، ثم التعبير عنها برسم مناسب

التطبيق

d  يكتب المعلم فقرة صغيرة من قصة االستماع على السبورة، ويطلب منهم استخراج األساليب والمهارات التي تمت مراجعتها
اأَلْهَداُف: )المدود - الالم الشمسية والقمرية(.

35

اأَلْهَداُف: 

الَخْضرَاَواُت               الُبُقوُل                 اْسَتْيَقَظْت            

اِقَص ِمَن الَكِلَمِة. ْوَت النَّ ُد الصَّ : ُيَحدِّ َنَشاط 4:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َة ِفي الَكِلَماِت الَمْقُروَءِة.  َة َوالَقَمِريَّ ْمِسيَّ ُز الالَم الشَّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ - ِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

ْسِم.  ُر َعِن الَكِلَماِت ِبالرَّ َنَشاط 6: ِقَراَءٌة: ُيَعبِّ

ْف:5َنَشاط  اْنِطْق َوَصنِّ

ْر:6َنَشاط  اْقَرْأ َوَعبِّ

ٌة اَلٌم َشْمِسيٌَّةاَلٌم َقَمِريَّ

اِقِص: َأْكِمِل الَكِلَماِت ِبالَحْرِف النَّ َنَشاط 

ةن رو
ْحـ........يَّة السِّ

الُبُقـ........ل      

4

األَْطِعَمُة 

اللُُّحوُم 

َهاُر  النَّ

نُّ  السِّ

اَعُة   السَّ

الَعَشاُء

األَْطِعَمـ........    

ِهـ........ـُد
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ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11
ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

ِمْثل اأُلْرِز َوالُخْبِز 

أَْصُحو 

ِمْثل اللَّْحِم َواللََّبِن

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

الُبُروتيُن ُيَقوِّي الِجْسَم.

رًا. أَْسَتْيِقُظ ِمْن َنْوِمي ُمَبكِّ

اَقِة. النََّشِويَّاُت َتُمدُّ الِجْسَم ِبالطَّ

ُم َوْقِتي َبْيَن الُمَذاَكرَِة  ُأَقسِّ
َياَضِة؛ َفأَنا ُمَتَواِزٌن. َوالرِّ

ُمَتَساٍو

الُمِفيُد

َقاِئَمُة الَمَعاِني

يُّ َضُروِريٌّ للِجْسِم. حِّ الِغَذاُء الصِّ

٣٨

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  ١-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.

جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

ر فكِّ 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  

التعبير عن المعنى بالرسم. •

شرح النشاط:  

d  الجسم يحتاج  ماذا  في:  التفكير  التالميذ  من  المعلم  يطلب 
إلى  توجيههم  دون  إلجاباتهم  ويستمع  صحيًحا؟  ليكون 
إجابة محددة، وبعد االنتهاء من المناقشة يطلب من كل تلميذ 
أن يرسم األشياء التي يراها ـ من وجهة نظره ـ مهمة للجسم.

d  .استراتيجية التجريب

d .الوسيلة التعليمية: مواد من الحياة

d  يدخـل المعلـم ومعـه حقيبـة مغلقـة بهـا أطعمـة صحيـة
وحلويـات،  ويطلـب منهـم تخميـن مـا بهـا، ثـم يفتحهـا 

وُيخـرج منهـا ثمـرات الفاكهـة والخضـراوات. 

d  ُحسن مهارة  تنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
االستماع، والتعبير عن الذات.   

d  النشاط بداية  قبل  تلميذ  نظر كل  المعلم  يوجه  قد 
إلى كيفية المشاركة مع األصدقاء؛ بأن:

     - تكون فكرته واضحة.
لفظي  وغير  )التحدث(  لفظي  بشكل  عنها       -  يعبر 

)الرسم(.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل واالستماع الجيد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

d  عام بشكل  الطعام  حول  تالميذه  مع  مناقشة  ُيجري 
بين  ويربط  إليهم،  والمحببة  لديهم  المفضلة  واألطعمة 
أخرى  أشياء  عن  ويسألهم  الجيدة،  والصحة  الطعام  نوع 
تؤثر في صحتهم، ثم يطلب من أحدهم قراءة النشاط لكل 

زمالئه، ثم يطلب منهم الجلوس في حلقات للمناقشة. 

d  المكان في  معلومات  من  إليه  توصلوا  ما  التالميذ  يرسم 
المخصص لذلك بـ»كتاب التلميذ«.

d .يستعرض كل تلميذ ما رسمه أمام زمالئه

اقرأ واكتشف2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الُجمل؛ الستنتاج معاني الكلمات. •

شرح النشاط:     

d  عندمـا اليـوم  تناولتـم  مـاذا  التالميـذ:  المعلـم  يسـأل 
النـوم؟ مـن  اسـتيقظتم 

d  يسـتمع إلجاباتهـم، ويحـاول أن يرسـم مـا يقولونـه على
السـبورة فـي شـكل مجموعـات )لبـن، جبـن، زبـادي، 
بيض(..)خبـز، شـعرية، رقائـق(، ثـم يسـأل بعـد ذلـك: 
هـل تعتقـدون أن ما تناولتمـوه هذا الصبـاح يعتبر صحيًّا؟ 
وهـل نسـتطيع أن نسـمي مجموعـات الطعـام هذه اسـًما 
يعبـر عنها، مشـيًرا إلـى مجموعـة النشـويات والبروتينات 
دون ذكـر اسـمْيهما، ثـم يقـول المعلم: حسـنًا، مـا رأيكم 
لو قرأنـا الكلمات التـي لدينا في الكتـاب لنتعرف كلمات 
جديـدة ربمـا نجـد فيها اإلجابـة عـن سـؤالنا؟ ويتيح لهم 
فرصـة لقـراءة الُجمـل، ومالحظـة الصـور للتوصـل إلـى 
المعنـى، ثـم يناقشـهم فـي الكلمـات الجديـدة ومعانيها، 
إلـى مجموعـات  يرجـع  االنتهـاء مـن توضيحهـا  وبعـد 
السـبورة، ويسـأل: هـل هنـاك  الطعـام المرسـومة علـى 
فناهـا يمكننـا اسـتخدامها للتعبيـر  كلمـات مـن التـي تعرَّ
عـن أنـواع الطعـام هـذه؟ بروتين - نشـويات، ثـم يطلب 
مـن كل تلميـذ أن يختـار كلمـة جديدة ويضعهـا في جملة 

مـن تعبيـره، ويكتبهـا فـي المـكان المحدد.

اإلجابة:  
)أستيقظ: أصحو(،  )الصحي:  المفيد(، )متوازن: متساٍو(

)النشويات: مثل األرز والخبز(، )البروتين: مثل اللحم واللبن(
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اقرأ القصة، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

الغرض األساسي  • وَفهم  النصوص،  قراءة  بطالقة:  القراءة 
من كل نص.

القراءة الصامتة

d  َف التالميذ الكلمـات الجديدة التـي قد تعوق بعـد أن تعـرَّ
َفهـم النـص يقرءونه قـراءة صامتة لَفهـم معنـاه، واإلجابة 

عن األسـئلة، كل علـى حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة

d .يقول المعلم للتالميذ إنهم سيقرءون قصة قصيرة

d  يعطـي المعلـم إرشـادات واضحـة؛ بـأن يقـرءوا األسـئلة
أواًل، ثـم النـص، وحل األسـئلة، ويتـرك لهم وقًتـا محدًدا 

. لك لذ

شرح النشاط:     

d  يطلـب منهـم المعلـم قـراءة األسـئلة أواًل، ويحـدد وقًتـا
لمـدة دقيقتيـن، ثـم يطلـب منهـم القـراءة الصامتـة للنص 
قـراءةً جيـدةً  فـي هـدوء،  ويحـدد  خمـس دقائـق وقًتـا  لهـم.

اإلجابة:   
١- جسمه

٢-  يأكل النشويات فقط/ال يأكل طعاًما صحيًّا
٣- طعام صحي

٤- البروتينات - النشويات - الفيتامينات.
٥- )متروكة للتلميذ(

ضع كل كلمة أسفل الصورة جـنشاط 
المناسبة لها:

هدف النشاط:  

يقوله  • ما  لتحديد  بحذر؛  القراءة  )األدب(:  بَفهم  القراءة 

النص صراحًة، ومعرفة االستنتاجات المنطقية منه.

شرح النشاط:     

d  الصـورة تحـت  ويضعونهـا  كلمـة،  كل  التالميـذ  يقـرأ 
مـن  جملـة  فـي  منهـا  كالًّ  يضعـون  ثـم  لهـا،  المناسـبة 

 . هـم تعبير

d .استراتيجية العمل في جماعات

d  .الوسيلة: صور وبطاقات

d  الجديدة الكلمات  عليها  مكتوًبا  بطاقاٍت  المعلم  يعرض 
البطاقات   قراءة  مجموعة  كل  من  ويطلب  سياق،  داخل 
يعرض  ثم  تناسبها،  التي  الصورة  واختيار  المعنى  وَفهم 
لتالميذه مجموعة صور ُمعبرة أخرى، ويطلب منهم التعبير 

عنها بعمل جملة  مستخدمين الكلمات الجديدة. 

d  »التلميذ »كتاب  إلــى  االنتقال  المجموعات  مــن  يطلـب 
واإلجابة عن  النشاط، ويتابع عملهم.  

d  .عند االنتهاء يناقش التالميذ فيما كتبوه ويصوب إجاباتهم 

d  يعرض الكلمات، ويطلب من تالميذه كتابة ُجمل تحتوي
وجود  بدون  معناها  عن  وتعبر  الجديدة،  الكلمات  على 

صور.

حان اآلن وقت القراءة الجهرية، دنشاط 
ا اتبع تعليمات معلمك: هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بدقة وطالقة. •

شرح النشاط:     

اتبع التعليمات ص١٥ بـ»دليل المعلم«. •

اأَلْهَداُف: 
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اَءُة ِبَحَذٍر؛ ِلَتْحِديِد َما َيُقوُلُه النَّصُّ َصَراَحًة، َوَمْعِرَفِة اأَلْهَداُف:  َنَشاط 2 )ب، جـ(:  الِقَراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: الِقَرَ
ِة ِمْنُه. االْسِتْنَتاَجاِت الَمْنِطِقيَّ

اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2)د(:  ِقَراَءُة النُّ

جـَنَشاط 

ي ُمَتَواِزٌن         أْسَتْيِقُظ        َنَشِويَّاٌت          ُبُروِتيٌن           ِصحِّ

َة، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط  اْقَرِأ الِقصَّ

ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلَها: َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة َأْسَفَل الصُّ

1- ِعْنَدَما اْسَتْيَقَظ َفاِدي َكاَن َيْشُعُر ِبأََلٍم ِفي ............................................

2- ِجْسُم َفاِدي َغاِضٌب؛ ألَنَُّه ...................................................................................

ٍة َجيَِّدٍة. 3- َيْحَتاُج ِجْسُم َفاِدي إَِلى .........................................ِلَيْشُعَر ِبِصحَّ

4- اأَلْكُل الُمَتَواِزُن ُهَو ............................. َو.............................. َو..............................

5- أََنا أُِحبُّ أَْكَل ...................................................... ِمَن الَفاِكَهِة.
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َنَشاطا 3 ،4 )أ،ب(:  اأَلَساِليُب: َيْسَتْخِدُم أَدَواِت االْسِتْفَهاِم )أَْيَن - َمَتى - َكْم  -  ِلَماَذا - َكْيَف(. 

ِة َواْكُتْبُه:َنَشاط  اْقَرْأ، ُثمَّ اْبَحْث َعْن ُسؤاٍل ِفي الِقصَّ

َماَذا َيْحَتاُج الِجـْسُم 
َيْحَتاُج الِجْسُم أِلَْن َيُكوَن ُمَتَوازًِنا.

............... َوْجَبًة َنَتَناوُلَها َيْوِميًّا؟..................  ُتوَجُد النََّشِويَّاُت؟

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

أََداُة االْسِتْفَهــاِم
الُجْمَلـــــُة

َعالَمُة االْسِتْفَهاِم

اِدَسَة َصَباًحا. اَعَة السَّ السَّ ألَنَّ »َفاِدي« اَل َيَتَناوُل 

َنَشِويَّاٍت َوُبُروِتيَناٍت.

؟ َمَتى   ؟ ًـّــا؟ ِلَماَذا   َكْيــَف َتُكـــوُن َقِوي

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4
َضْع أَداَة االْسِتْفَهاِم الُمَناِسَبَة )َكْم - َمَتى - َأْیَن(:أَنَشاط 

 ................ َتَتناَوُل َطَعاَم اإلِْفَطاِر؟

َضْع َأْسِئَلًة لإلَجاَباِت اآلِتَيِة َكالِمَثاِل:بَنَشاط 

يًّا.   ِبأَْن أََتَناَوَل َطَعاًما ِصحِّ

٤٠

الحظ واكتشف3
اقرأ، ثم ابحث عن سؤال في نشاط 

القصة واكتبه:

هدف النشاط:  

القراءة بَفهم )األدب(: طرح األسئلة واإلجابة عنها )من، ماذا،  •
أين، متى، لماذا، كيف( حول التفاصيل األساسية بالنص.

شرح النشاط:     

d  يسـأل المعلـم التالميـذ: يـا ُتـَرى، أيـن كان »فـادي« يعيش؟
ويكتـب على السـبورة )أيـن يعيش فـادي؟( ويقـول: عن أي 
شـيء أسـأل؟ عن مكان؛ فيرسـم بيًتا عند كلمة أيـن.. ويقول: 
)متى اسـتيقظ فادي؟( ويسـأل عن الوقت فيرسـم سـاعة عند 
كلمة متى.. ويسـأل: )هل فـادي متوازن؟( فيقـول إن اإلجابة 
ـا ال  أو نعـم، وال تحتمـل إجابـة أخـرى وهكـذا، ثـم  هنـا إمَّ
يشـرح بنية السـؤال أنه ال بد وأن يحتوي على )أداة اسـتفهام، 
جملـة، عالمة اسـتفهام( وحـول اإلجابة عن السـؤال نحذف 
كالًّ مـن أداة االسـتفهام، وعالمـة االسـتفهام، ونأخـذ فقـط 
الجملـة التـي فـي المنتصـف ونبـدأ بها، ثـم نضيـف اإلجابة 

)كما هـو موضح فـي الكتـاب ص39(.

d  تحديد مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة، ودقة المالحظة.

d  فى استفهامية   جملة  عن  بالبحث  التالميذ  يقوم 
القصة عن طريق مالحظة الجمل المختلفة وإيجاد  
العالقة بين أجزاء الجمل المختلفة حتى يتوصلوا 
الجملة  تركيب  عليها  ينطبق  التى  الجملة  إلى 

االستفهامية  المطلوبة.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
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حي
 ال

ت
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ا

d  ثـم يطلـب مـن التالميـذ أن يبحثـوا عـن سـؤال فـي القصة
ويكتبـوه في المـكان المخصص؛ حيث سـيقومون بتحليل 

السـؤال إلـى: أداة اسـتفهام - جملة - عالمة اسـتفهام.
d لماذا أشعر بألٍم في جسدي؟

استراتيجية االنشطة االستكشافية:

d .استكشاف  أدوات االستفهام، وعملها
d  فـي هذا النشـاط يكتشـف التالميـذ الفرق بيـن كتابة السـؤال

الجملة. وكتابـة 

d  الـورق؛ مـن  شـريحتين  البدايـة  فـي  المعلـم  يسـتعرض   
إحداهمـا  مكتـوب عليهـا: فـادي يحـب تنـاول الحلويـات، 

فـادي؟ يعيـش  أيـن  واألخـرى: 
d .يطلب من التالميذ اكتشاف الفرق بين الجملتين
d  يوجـه أسـئلة تالميـذه ويسـجل داخل شـكل »فـن« أمامهم؛

ليتوصلـوا إلـى الفـرق بيـن الجملة /السـؤال.
d .يعرض المعلم أدوات االستفهام، وعالمة االستفهام
d  يكتـب المعلم األسـئلة وإجاباتها؛ ليكتشـف التالميـذ معانيها

بأنفسهم.

الحظ وتعلم4
ضع أداة االستفهام المناسبة أنشاط 

)كم - متى - أين(:

هدف النشاط:  

القراءة بَفهم )األدب(: طرح األسئلة واإلجابة عنها )من، ماذا،  •
أين، متى، لماذا، كيف( حول التفاصيل األساسية في النص.

شرح النشاط:     

d .المناقشة
d  في ويساعدهم  البطاقات،  السبورة  على  المعلم  يعرض 

أداة ومعناها،  قراءة األدوات، ويناقشهم في استخدام كل 
ويطلب منهم قراءة األسئلة المطروحة، ومالحظة الصورة 
المناسبة  األداة  اختيار  ثم  االستفهام،  أداة  على  تدل  التي 
بحل  تلميذ  كل  يقوم  ذلك  وبعد  صحيح،  سؤال  لتكوين 

النشاط بمفرده، والمعلم يتابع اإلجابات.
اإلجابة:  )متى - أين - كم(

ضع أسئلة لإلجابات اآلتية كالمثال:بنشاط 

هدف النشاط:  

ماذا،  • متى،  )أين،  االستفهام  أدوات  يستخدم  األساليب: 
لماذا، َمن، كيف(.

شرح النشاط:     

d .استراتيجية الُمحاكاة
d  يعـرض عليهـم سـؤااًل واإلجابـة عنه، ثـم يوضـح أن اإلجابة

رهم بأن جـزًءا مـن اإلجابة  هـي التـي تخبرنـا بالسـؤال، وُيذكِّ
نـه فـي السـؤال كمـا َفِهمنـا، وتبين لنا مـن بنيته،  ال بـد أن ُنضمِّ
كما يطلـب منهم مالحظـة الصـور الموجودة التي ستسـاعدنا 

فـي تحديـد أداة االسـتفهام؛ إذن: لدينا أداة االسـتفهام.
d  يربـط التالميـذ بيـن الصـور وإنشـاء ُجمـل تتبعهـا عالمـات

اسـتفهام، وبذلـك يكـون التلميـذ قـادًرا علـى وضـع سـؤال. 
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شارك5

ارسم وجبة صحية تناولتها، ثم أنشاط 

عبر عنها في جملة:

هدف النشاط:  

الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة  •

ُجمل كاملة.

شرح النشاط:     

d  بأنهـم منهـم؛  المطلـوب  للتالميـذ  المعلـم  يشـرح 
أي  فـي  بتناولهـا  قامـوا  صحيـة  وجبـة  فـي  سـيفكرون 
مـكان، وأي وقـت، ويحـددون لمـاذا يعتبرونهـا صحيـًة؛ 
هـل تحتـوي علـى )نشـويات، بروتينـات، فيتامينـات(؟ 
ويقومـون بالتعبيـر عن وجبتهـم الصحية بالرسـم والكتابة 
ُمراعيـن قواعد الكتابـة؛  من حيث:  اتجاهـات الحروف، 
والكتابـة علـى السـطر، وجـودة الخـط، والمسـافات بين 

الصحيـح. والتركيـب  الكلمـات، 

d  يوضـح لهـم المعلم اإلرشـادات بأن يفكـر كل منهم على
حـدة في وجبـة متوازنة، ويعبـروا عنها بالرسـم والكتابة.

d .يشارك كل منهم مع زميله وجبته

d  تحديد مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
الِفَكر  وتنظيم  المختلفة،  األشياء  بين  الَعالقات 

لتشكيل كل ما هو فريد وجميل.

d  يحـدد كل تلميذ وجبـة صحية  تناولهـا، وعليه أن
يحـدد لمـاذا اعتبرها وجبـة صحية، ثـم يعبر عنها 

بطريقتـه المبتكرة. 
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد، اإلبداع
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d .يختار المعلم بعضهم؛ ليشاركوا وجباتهم مع زمالئهم

d  ،طعامـه حقيبـة  إخـراج  تلميـذ  كل  مـن  المعلـم  يطلـب 
ويبـدأ فـي تصنيـف األطعمـة التـي معـه  إلى )نشـويات، 

فيتامينـات(. بروتينـات، 

d  يتأكـد المعلـم مـن مـدى َفهمهـم المفاهيم التـي تعلموها
طيلـة الـدرس وتطبيقها بشـكل سـليم علـى أطعمتهم. 

d  ينتقـل المعلـم إلى »كتـاب التلميذ«، ويطلـب منهم إجابة
النشاط.

ملحوظة:  يترك المعلم التالميذ ليعبروا عن أنفسهم بطالقة 
بأسلوبه الخاص(، وال يصوب أي أخطاء  )كل 

أو يلتفت إليها.

اكتب ما يملى عليك:بنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة عند الكتابة. •

شرح النشاط:     

d  :التالميـذ علـى  اآلتيـة  الكلمـات  بإمـالء  المعلـم  يقـوم 
متـوازن(.  - بروتيـن   - نشـويات   - )صحـي 

ملحوظة:   هذه الكلمات ال يحفظها التلميذ ُمْسَبًقا؛ فنشاط 
بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس  اإلمالء 
قواعد  وتطبيق  وأشكالها،  الحروف  أصوات 

الكتابة التي تعلَّمها.

اكتب بخط النسخ:جـنشاط 

هدف النشاط:  

تطبيق قواعد اللغة في الكتابة. •

شرح النشاط:     

d  يطلـب المعلم مـن التالميـذ أن يكتبوا الجملـة الموجودة
اتجاهـات  الكتابـة؛ مـن حيـث  ُمراعيـن قواعـد  أمامهـم 

الحـروف، وجـودة الخـط، وااللتـزام بالسـطر.

اأَلْهَداُف: 

41

اأَلْهَداُف: 
ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 5)أ(: التَّ

َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة. َنَشاط5 )ب(:  اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ
َنَشاط 5 )جـ(:  َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

ْر َعْنَها ِفي ُجْمَلٍة:أَنَشاط  ًة َتَناَوْلَتَها، ُثمَّ َعبِّ يَّ ُاْرُسْم َوْجَبًة ِصحِّ

َشاِرْك 5

ُة. حَّ أَْعَظُم َثْرَوٍة ِهَي الصِّ

ُاْكُتْب َما ُیْمَلى َعَلْيَك:بَنَشاط 

ْسِخ:جـَنَشاط  ُاْكُتْب ِبَخطِّ النَّ
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اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

َيْحَتاُج اللَّْحُم إَِلى َطْهٍي َكِثيٍر.

َطْبٍخ

أَِزيُد

ِوَعاٍء

َيْسَتِوي

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َباِدي. أََنا ُأِضيُف الَعَسَل إَِلى الزَّ

ي َتَضُع الَحَساَء ِفي إَِناٍء َكِبيٍر. ُأمِّ

أَْنَتِظُر َطَعاِمي َيْنَضُج.

َقاِئَمُة الَمَعاِني

٤٢

خطوات عمل األرز )وصفة(

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  ١-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

ر فكِّ 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط: التعبير عن المعنى بالرسم.  

شرح النشاط:     

d  طعاًما ُيِعدَّ  أن  يستطيع  ِمنكم  َمن  التالميذ:  المعلم  يسأل 
ذكر  على  عهم  يشجِّ أن  ويحاول  إليهم،  ويستمع  لنفسه؟ 
الطعام  إعداد  عند  يتبعونها  التي  والُخطوات  التفاصيل 
)شطيرة - عصير- ...(، ثم يطلب منهم أن يرسموا الطعام 

الذي يمكنهم عمله في المكان المخصص لذلك. 
d  بقيـادة خضـراوات  سـلطة  طبـق  تحضيـر  جماعـي:   عمـل 

مكونـات  تالميـذه  مـع  باالشـتراك  يحضـر  حيـث  المعلـم، 
السـلطة، ثـم يخلـط المكونـات مـع بعضهـا، ثـم يضـع الِملـح 
وعصيـر الليمـون بمشـاركتهم، ويطلـب منهـم ذكـر المكونات 
لعمـل السـلطة، ثم يناقشـهم فـي طريقـة التحضير في جـو مفعم 
بالمـرح السـعادة، واإلحسـاس بالقـدرة علـى إعـداد طعامهـم 

بأنفسـهم، ثـم يتناولـون مـا صنعـوه بأنفسـهم مـع ُمعلمهـم.

d   .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة  التعبير عن الذات
d .تقسيم األهداف إلى خطوات محددة
d  بدايـة قبـل  تلميـذ  كل  نظـر  المعلـم  يوجـه  قـد 

بـأن: األصدقـاء؛  مـع  المشـاركة  كيفيـة  إلـى  النشـاط 
      - تكون فكرته واضحة.

      -  يعبر عنها بشكل لفظي )التحدث( وغير لفظي )الرسم(.
d  ،يقـوم التالميذ بالتعبير عـن الطعام الـذي يقومون بطهيه

مـع مراعاة توضيـح الخطوات التي يقومـون بتطبيقها. 
المهارات الحياتية:   

d .)تعلَّم لتكون - )التواصل- إدارة الذات
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d  ،الجماعـي العمـل  هـذا  تجـاه  شـعوره  عـن  تلميـذ  كل  يعبـر 
ويطلـب منهم المعلـم االنتقال لـ»كتـاب التلميـذ« والتفكير في 

اإلجابـة عـن النشـاط.

اقرأ واكتشف2

ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات. •

شرح النشاط:     

d  الكلمـات معانـي  التالميـذ  يتعـرف  النشـاط  هـذا  فـي 
غيـر المألوفـة فـي النـص قبـل قراءتـه مـن خالل السـياق 

والصـورة.
d  ههـم المعلـم إلـى قـراءة اإلرشـادات، والَبـدء في حل يوجِّ

النشـاط، كل تلميـذ علـى حـدة، ويتيح بعـض الوقت لذلك 
)مـن ٥ -7 دقائـق(، ويتأكـد أن كل تلميـذ يفكـر فـي الحل 
بمفـرده، وفي هـذا الوقت يتجـول بينهم؛ ليتأكد مـن أن كالًّ 

ب أي خطـأ لديهم. منهـم يفكـر على حـدة، وال يصـوِّ
d  ينهـي المعلـم النشـاط، ويطلب منهـم أن يقارنـوا الحلول

فـي ثنائيـات أو مجموعات.
d  يتيـح بعـض الوقت لذلـك )مـن ٣ - ٥ دقائـق(، ويتجول

يقـوم  تحديـات، وال  مـن  يواجههـم  مـا  ليتعـرف  بينهـم 
بتصويـب أي خطـأ، ثـم يقـوم بمشـاركة الحلـول معهـم 
واجهتهـم  التـي  التحديـات  علـى  التركيـز  مـع  جميًعـا، 
اإلجابـة  مؤكـًدا  منهـم،  اإلجابـات  باسـتخراج  يقـوم  أو 
شـارك. ناقـش-  فكـر-  اسـتراتيجية  باسـتخدام  الصحيحـة 

اإلجابة:  وعاء - طبخ - أزيد - يستوي
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٤٣

تهيئة

القراءة الصامتة

d  ف التالميـذ الكلمـات الجديـدة التـي قـد تعـوق َفهم النـص، يقرءونـه قـراءة صامتـة لَفهـم معنـاه، واإلجابة عن بعـد أن تعـرَّ
األسـئلة، كل علـى حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة

d .ُيخبرهم المعلم بأنهم سيقرءون خطوات عمل األرز

d .يعطي المعلم إرشادات واضحة؛ بأن يقرأ التالميذ األسئلة أواًل، ثم النص وحل األسئلة، ويترك لهم وقًتا محدًدا لذلك

اأَلْهَداُف: 

43

اأَلْهَداُف: 

1

4

56

3

ِفي الِبَداَیِة اِْغِسِل 
ًدا ِبالَماِء. اأَلْرَز َجيِّ

ُثمَّ أِضْف إَلْيِه 
ْبَد َوالِمْلَح. الزُّ

َأِضِف الَماَء.

ْكُه، َواْتُرْكُه َیْنَضُج.َوَأِخيًرا َحرِّ

43

2
َوَبْعَد َذِلَك َضْعُه 
ْهِي. ِفي إَِناِء الطَّ
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 . ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ  َنَشاط 2 )ب( الِقَراَءُة ِبَطالَقٍة: ِقَراَءُة النُّ
ِة ِمْنُه.  َنَشاط 2 )جـ(  الِقَراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: ِلَتْحِديِد َما َيُقوُلُه النَّصُّ َصَراَحًة، َوَمْعِرَفِة االْسِتْنَتاَجاِت الَمْنِطِقيَّ

اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2 )د(: ِقَراَءُة النُّ
 َنَشاط 3: الِقَراَءُة ِبَفْهٍم )َنْحو(: َتْمِييُز الَفْرِق َبْيَن ُحُروِف الَعْطِف.

َنَة:َنَشاط  أْقَرْأ َوالِحِظ الُحُروَف الُمَلوَّ

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

َرتِّْب ُخُطَواِت َطْهِي اأُلْرِز:جـَنَشاط 

 ُثمَّ َأِضِف 
ْبَدَ  إَلْيِه الزُّ

َوالِمْلَح

ِفي الِبَداَیِة 

اْغِسِل اأُلْرَز

َأِخيًرا َأِضِف 
الَماَء 

ْكُه َوَحرِّ

اْقَرِأ الَوْصَفَة، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط 

ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ

1- َغْسُل اأُلْرِز َجيًِّدا َيُكوُن ِفي )ِبَداَيِة - َوَسِط - ِنَهاَيِة( الَوْصَفِة.

2- ُنَحـــرُِّك اأُلْرَز )َقْبــَل - َبْعــَد - أَْثَنــاَء( إَِضـاَفـــِة الَمــــاِء.

ْبــَد َو )الِمْلـَح - الُفْلُفـَل - الَعَسَل(. 3- ُنِضيــُف إَِلـى اأُلْرِز الزُّ

َبْعَد َذِلَك 
َضْعُه ِفي 
ْهِي إَِناِء الطَّ

ْبَط( ْبَد.                  )ُتِفيُد الرَّ أََضْفُت لأُلْرِز الِمْلَح َو الزُّ

ْرَعَة( َلَطـَة َفـاللَّْحــَم.                 )ُتِفيُد السُّ َتَناَوْلـُت السَّ

َعاَم ُثمَّ َذَهْبُت إَِلى الَمْدرََسِة. )ُتِفيُد التَّراِخي( َتَناَوْلُت الطَّ

٤٤

اقرأ الوصفة، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

الغرض األساسي  • وَفهم  النصوص،  قراءة  بطالقة:  القراءة 

من كل نص.

شرح النشاط:     

d  بعـد قـراءة القصـة قـراءة )صامتـة - بدقـة( يطلـب منهـم
المعلـم ترتيـب خطـوات عمـل األرز، ورسـم كل خطوة 
فـي المـكان المخصـص لهـا، وذلـك  للتأكـد مـن مـدى 

َفهمهـم تفاصيـل القصـة، ومحتواهـا.

اإلجابة:   بداية - بعد - الِملح

رتب خطوات طهي األرز:جـنشاط 

هدف النشاط:  

يقوله  • ما  لتحديد  بحذر؛  القراءة  )األدب(:  بَفهم  القراءة 

النص صراحًة، ومعرفة االستنتاجات المنطقية منه.

شرح النشاط:     

d  يطلـب منهـم المعلـم قـراءة األسـئلة أواًل، ويحـدد وقًتـا
لمـدة دقيقتيـن، ثـم يطلـب منهـم القـراءة الصامتـة للنص 
قـراءة جيـدة فـي هـدوء، ويحـدد خمـس دقائـق وقًتـا لهم.

اإلجابة:   

١- في البداية اغسل األرز
٢- بعد ذلك ضعه في إناء الطهي

٣- ثم أضف إليه الزبد والملح
كه ٤- أخيًرا أضف الماء وحرِّ

حان اآلن وقت القراءة الجهرية، دنشاط 
ا اتبع تعليمات معلمك: هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني  •
االبتدائي.

شرح النشاط:     

اتبع التعليمات ص١٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف3
اقرأ والحظ الحروف الملونة:نشاط 

هدف النشاط:  

القراءة بَفهم )نحو(: تمييز الفرق بين حروف العطف. •

شرح النشاط:     

d .المناقشة والحوار

d  اللغة في  الجملة  تتكون  ِممَّ  بسؤال:  الحصة  المعلم   يبدأ 
إلى  وأخوه  أحمد  »ذهب  جملة:  لهم  ويعرض  العربية؟ 
فوا المفاهيم، ثم يعرض المعلم  الحقل«؛ ليحللوها، ويتعرَّ
ذلك  وبعد  الحرف(..  الفعل،  )االسم،  المفاهيم  هذه 

يسألهم: هل الحروف  وحدها لها معنى؟

d ما الحروف الموجودة بالجملة؟

d  ويعرض ف(؟   - ثم   - )و  التالية  الحروف  نستخدم  متى 
ُجماًل بها هذه الحروف ليتوصلوا إلى سبب استخدامها.

d ما  نوع هذه  الحروف؟

d  واإلجابة النشاط  وقراءة  للكتاب،  االنتقال  منهم  يطلب 
إجاباتهم،  لمناقشة  واالنتباه  االنتهاء  منهم  يطلب  ثم  عنه، 

وإعطائهم التغذية الراجعة. 
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٤٥

الحظ وتعلم4
عبر عن كل كلمة بصورة مناسبة:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .اكتساب الكلمات الجديدة واستخدامها: تحديد معنى الكلمات وتوضيحها ـ استخدام قواعد اللغة عند الكتابة

شرح النشاط:     

d  يطلـب المعلـم مـن كل تلميـذ قـراءة الكلمـات بهدوء، ثـم التعبير عـن معنى كل كلمة بالرسـم، ثـم اختيار كلمـة ووضعها في
جملة من إنشـائه.

اقرأ وأكمل بحرف عطف مناسب )ثم - ف - و(:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .القراءة بَفهم )نحو(: يميز ويستخدم حروف العطف

شرح النشاط:     

d  ـر المعلـم التالميـذ بحـروف العطـف واسـتخدامها، ثم يطلـب منهم قـراءة الفقـرة الموجزة الموجـودة بدقـة؛ لكي يحدد يذكِّ
ـا مـن حـروف العطف هو األنسـب.  أيًّ

اإلجابة:   و / ف / ثم 

اأَلْهَداُف: 

45

اأَلْهَداُف: 

ْر َعْن ُكلِّ َكِلَمٍة ِبُصوَرٍة ُمَناِسَبٍة:أَنَشاط  َعبِّ

إَِنـــاٌءَيْطِهي

ُيِضيُفَيْنَضُج

َنَشاط 4 )أ(:  اْكِتَساُب الَكِلَماِت َواْسِتْخَداُمها، َوَتْحِديُد َمْعَناها َوَتْوِضيُحَها. 
َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة.                           اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ

ُز َوَيْسَتْخِدُم ُحُروَف الَعْطِف.  َنَشاط 4 )ب(: َنْحو: ُيَميِّ

اْقَرْأ َوَأْكِمْل ِبَحْرِف َعْطٍف ُمَناِسٍب )ثم - ف - و(:بَنَشاط 

اًل ............................... َخاَلِتي. َلِعْبُت َمَع  ِتي، َوَصْلَنا أَوَّ ي إَِلى َبْيِت َجدَّ َذَهْبُت أََنا .............................. ُأمِّ

َعـاِم َمًعـا. أَْواَلِد َخاَلِتـي إَلى أَْن َجــاَء َوْقـُت الَغــَداِء ................................. َجَلْسَنــا ِلَتَنــاوِل الطَّ

ْرِقيِم: ا َسَبَق َوَضْعَها ِفي ُجْمَلٍة ُمَراِعًيا َعالَماِت التَّ اْخَتْر َكِلَمًة ِممَّ

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

دليل المعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول



ل
و
لأ
 ا
ر
و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال
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َنَشاط 

ِفي الِبَداَيِة

1

2

ُثمَّ
َوأَِخيـرًا3

4

َشاِرْك 5

َغِة َواْسِتْخَداُمَها ِعْنَد الِكَتاَبِة - ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. َنَشاط )5( الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ
ِة.  ، َواْسِتْخَداُم الَكِلَماِت الَوِظيِفيَّ : َمْعِرَفُة ِبْنَيِة النَّصِّ                      الَفْهُم الِقراِئيُّ

ا ُنِعدُّ َطَبَق َسَلَطٍة َشِهّيا: َهيَّ

َبْعَد َذِلَك

٤٦

تهيئة

d  ُيَعـدُّ نـص النمـوذج هـو النص المماثـل للنـص الكتابي الذي سـيقوم التلميـذ بكتابته فـي نهاية الموضـوع؛ لذا يجـب التركيز
علـى كيفيـة كتابـة وصفـة الطعـام، والترتيـب الصحيـح للخطـوات، ولفت نظـره إىل األشـياء التي جيـب توافرهـا عند وصف 

وصفـة طعـام؛ لكي تكـون واضحـة،  مثل: 
- األفعال المستخدمة.

- الكلمات المناسبة.
- األساليب المالئمة.

- الكلمات الوظيفية )أواًل -  بعد ذلك - ثم - أخيًرا(. 

شارك5

ا:نشاط  ا نعد طبق سلطة شهّيً هيَّ

هدف النشاط:  

الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة ـ كتابة ُجمل كاملة. •

الَفهم الِقرائي: معرفة بنية النص، واستخدام الكلمات الوظيفية. •

شرح النشاط:     

d  ا ومفيًدا للجسم، وهو طبق السلطة، وعليهم هم النظر يشرح المعلم للتالميذ المطلوب منهم؛ بأننا سوف ُنِعدُّ طبًقا صحيًّا جدًّ
إنهم  )حيث  خطوة  كل  في  المستخدمة  الوظيفية  الكلمات  مالحظتهم  ضرورة  مع  بها،  الموجود  ووصف  المرفقة،  للصور 

سيحتاجون إلى هذه الكلمات في مشروع الكتابة األخير(.

d .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة  التواصل غير اللفظي )الكتابة(، ودقة المالحظة

d  يقوم التالميذ بمالحظة الخطوات الموجودة في الصور والكلمات الوظيفية، ثم التعبير عنها من خالل الكتابة بطريقة
واضحة.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتكون - التواصل واالستماع الجيد
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا
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٤٧

أكمل الوصفة بالكلمات اآلتية:نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  يقـرأ لهـم المعلـم النشـاط، ويوضـح كيـف يكملـون الناقـص مـن طريقـة الوصفـة، ثـم يطلـب منهـم قـراءة وصفـة )عصير
د.  الليمـون(، ثـم: مـا معنـى كلمـة »نضيف«؟ ُنـزوِّ

d هل كانت خطوات الوصفة واضحة؟ وهل يمكننا تنفيذ هذه الوصفة بسهولة؟

d  .ما الخطوات المذكورة في الوصفة؟  العنوان - المكونات - الخطوات أو الطريقة

نشاط إضافي

d .يطلب منهم المعلم وضع خطوات وصفة أخرى شفهيًّا؛ كي يتدربوا على اتباع الخطوات

اأَلْهَداُف: 

47

َنَشاط:  ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.اأَلْهَداُف: 

ٌرَلْيُموٌن ُسكَّ َماٌء

َناُت الُمَكوِّ

الَوْصَفُة

اأَلْهَداُف: 

47

اأَلْهَداُف: 

1
....................... الَخالَط الَكْهَرَباِئيَّ
َر. كَّ  َو ....................... الَماَء َوالسُّ

َوْصَفُة َعِصيِر اللَّْيُموِن

ِریَقُة الطَّ

َوَأِخيًرا ....................... الَخِليَط 
َو ....................... ِفي ُكوٍب، 

ْيُموِن. َو ....................... ِبَشِریَحٍة ِمَن اللَّ

4

أْكِمِل الَوْصَفَة ِبالَكِلَماِت اآلِتَيِة: َنَشاط 

ُنْحِضُر يُنَزیُِّنُه َنْسُكُبُه ُنِضيُف ُنَصفِّ

َباِت  َبْعَد َذِلَك َنَضُع ُمَكعَّ
ْلِج، َو ....................... الَخالَط  الثَّ

َثالَث َدَقاِئَق.

3

2
ْيُموَن َوَوَرَق  ُثمَّ ....................... اللَّ

ْعَناِع األْخَضَر. النَّ

ُل َنَضُع ُنشغِّ

ْلٍج َباُت ثثَ ُمَكعَّ َنْعَناٌع

ْعَناِع.  َعِصيُر َلْيُموٍن ِبالنَّ
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1

3

2

4

اِبَقَة، َوَناِقْش ُزَمالَءَك ِفيَها، ُثمَّ َأِجْب: اْقَرِأ الَوْصَفَة السَّ

ْكُل َواأُلْسُلوُب. َنَشاط: الِقراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: َتْقييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ
ٍة ِلَتْخطيِط الِكَتاَبِة.                الِكَتاَبُة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

َنَشاط 

اأَلْهَداُف: 

48

َتْرِتيُب الَوْصَفِة:

ناُت الَوْصَفِة: ُمَكوِّ

الَكِلَماُت الُمَناِسَبُة: اأَلْفَعاُل الَمْوُجوَدُة 
ِفي الَوْصَفِة ِهَي: 

٤٨

اقرأ الوصفة السابقة، وناقش زمالءك فيها، ثم أجب:نشاط 

هدف النشاط:  

d .القراءة بَفهم )األدب(: تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب

d .الكتابة: يستخدم رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة

شرح النشاط:  

d .ف المكونات الصحيحة لها، والكلمات التي يجب أن تكون فيها يقول المعلم للتالميذ: هيَّا نحلل هذه الوصفة؛ لنتعرَّ

d .يسأل المعلم: ما األفعال الموجودة بالوصفة؟ )نضع(  ونوعه مضارع - )نحرك( ونوعه مضارع
اإلجابة:   

 األفعال الموجودة في الوصفة: نحضر - نضع - نضيف - نشغل - نصفي - نسكب - نزين
مكونات الوصفة: الماء - السكر - الليمون -  ورق النعناع - الثلج 

عالمات الترقيم الموجودة في الوصفة: النقطة
 الكلمات الوظيفية: أواًل - بعد ذلك - ثم - أخيًرا

ترتيب الوصفة:
١- ُنحِضر الخالط الكهربائي.

٢- نضع الماء والسكر.
٣- نضيف الليمون وورق النَّعناع.

٤- نشغل الخالط ثالث دقائق.

نشاط إضافي

d  ،يقـوم التالميـذ بعمـل خريطـة ذهنيـة يوضحـون فيهـا أهـم مكونـات الوصفـة وطريقتهـا  )العنـوان، المكونـات، الخطوات
الكلمـات الوظيفيـة(، ويتـم وضعهـا داخـل الفصـل؛ للرجـوع إليهـا وقـت الحاجة.
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٤٩

كتابة وصفة

قم بإعداد وجبتك المفضلة:نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة ـ كتابة ُجمل كاملة

d .الَفهم الِقرائي: معرفة بنية الوصفة، واستخدام الكلمات الوظيفية

d .المهارات الحياتية: تعلَّم لتكون

d .التواصل الجيد: تعلَّم لتتعايش - حل المشكالت

شرح النشاط:  

d  التعبيـر الكتابـي هـو المنتـج النهائـي مـن الموضـوع، يجمع فيـه التلميـذ كل ما تعلمـه ليسـتطيع التعبير عن نفسـه باسـتخدام
صحيحة.  لغـة 

d .ر المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع من كلمات وفَِكر في النصوص، وتراكيب لغوية يذكِّ

d .يتأكد من أنهم يجب أن يراعوا ما تعلموه عندما يكتبون، وهي الموجودة داخل الدوائر بُكتبهم  

d .بعد أن يعطي المعلم اإلرشادات الواضحة يتركهم ليكتبوا ما يريدونه، كل منهم على حدة 

d .يتحرك المعلم بينهم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح، ويوجههم، ولكن ال يصوب األخطاء 

d )اإلجابة:  )متروكة للتلميذ

اأَلْهَداُف: 

49

َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة - ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.اأَلْهَداُف:  َنَشاط: الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ

َلِة: َنَشاط  ُقْم ِبإْعَداِد َوْجَبِتَك الُمَفضَّ

َوْصَفِتي ِهَي: 

َناُت: الُمَكوِّ

ِریَقُة: 1-الطَّ

-2

-3

-4

اأَلْهَداُف: 

49

اأَلْهَداُف: 

ُجَمٌل َصِحيَحٌة

َخطٌّ َجِميٌل

َبٌةَكِلَماٌت ُمَناِسَبٌة ُخُطَواٌت ُمرَتَّ
إِْمالٌء َصِحيٌح

ُل ُهَو:  َطَعاِمي الُمَفضَّ
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اأَلْهَداُف: 
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ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة ِلَتْقِويِتَها َمَع التَّ ْخِصيَّ الِكَتاَبُة:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ
ْكُل َواأُلْسُلوُب. َتْقِييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ

َأْلَتِزُم َداِئًما ُأَحاِوُل َأْن َأْلَتِزَم  

ُخُطَواِتي ُمَرتََّبٌة

ُجَمِلي َصِحيَحٌة

ي َجِميٌل َخطِّ

َكِلَماِتي ُمَناِسَبٌة

إِْمالِئي َصِحيٌح

ْقِييِم              َأْلَتِزُم ُمْعَظَم َمَعاِیيُر التَّ
الَوْقِت   

  َأْلَتِزُم َبْعَض 
الَوْقِت 

اِتيِّ  ْقِييِم الذَّ َسُأِعيُد ِكَتاَبَة الَوْصَفِة َبْعَد التَّ

ُل ُهَو: ........................................................................................................................................................ َطَعاِمي الُمَفضَّ

َوْصَفِتي ِهَي: ............................................................................................................................................................................

َناُت: .................................................................................................................................................................................. الُمَكوِّ

ِريَقُة:1- ................................................................................................................................................................................ الطَّ

................................................................................................................................................................................ -2           

................................................................................................................................................................................ -3           

................................................................................................................................................................................ -4           

٥٠

تقييـم ذاتـي لكتابتي

d  ف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار، ويسـتطيع أيًضـا أن يمثلها على يقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛ ليتعـرَّ
السـبورة؛ بـأن يقـول: إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع  أمـام ألتـزم دائًمـا.. أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع 
 أمـام ألتـزم معظـم الوقت.. أمـا إذا وجدت كثيـٌر من األخطاء فتضـع  أمام ألتزم بعـض الوقت .. أمـا إذا كانت كل 

كلمـات الوصفـة بها أخطـاء فتضع أمـام أحـاول أن ألتزم.

d  ،بعـد أن يوضـح المعلـم المعاييـر للتالميـذ يعطـي أمثلـة لألخطـاء التي رآهـا أثنـاء مـروره بينهـم، وكيفيـة التقييم الذاتـي لها
ويقـوم كل تلميـذ بعـد كتابـة وصفـة الطعـام  بمراجعـة المعاييـر التـي عليها تـم كتابـة الوصفـة، ويقوم بإعطـاء نفسـه التقدير 

المناسـب َوْفًقـا لما تـم عمله.

بعد مالحظة األخطاء، أعد كتابة الوصفة مرة أخرى مع تصويب أخطائك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .مراجعة الكتابة  لتقويتها، مع التوجيه والدعم

شرح النشاط:  

d  ،سـيقوم التالميـذ ـ بعـد التقييـم الذاتي ألنفسـهم ومالحظة األخطـاء التي وقعـوا فيها ـ بكتابة نفـس نص الوصفة  مـرة أخرى
ولكـن هـذه المرة سـيتجنبون كل األخطـاء التي وقعوا فيهـا أول مرة.

ملحوظة: تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d .بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة الوصفة متجنًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم
d  ،يقـرأ المعلـم عمـل التلميـذ، ويعطـي لـه تغذيـة راجعـة )تعليًقـا( بنـاءًة؛  أي يركـز علـى شـيء إيجابـي فـي عملـه، ويمدحه 

ـنًا بيـن المحاولـة األولـى للكتابـة والمحاولـة الثانيـة. خاصـًة إذا وجـد تحسُّ
d  ـنًا في كل مـرة يكتب فيهـا، فعلى المعلـم أن يتركهـم ليقّيموا يجـب أال تكـون كتابـة التالميـذ بدون أخطـاء، يجب أن يرى تحسُّ

أنفسـهم، ويصوبـوا أخطاءهم فـي كل مرة يكتبـون فيها.
d  فـي كل مـرة يكتـب التلميـذ فـي الموضوعـات التاليـة ُيطلب منـه قبـل أن يكتـب أن يعود إلـى تعليـق المعلم علـى إيجابيات

عملـه في المـرة السـابقة، ويبنـي عليه.
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تقييم تكويني

ر عن  كل صورة بجملة مناسبة:1نشاط  عبِّ

هدف النشاط:  

d .نحو - كتابة: يحدد األفعال الثالثة، ويكتب ُجماًل كاملة ُمراعًيا قواعد الكتابة

شرح النشاط:  

d  .سيعبر التالميذ عن كل صورة مستخدمين األفعال المكتوبة

اإلجابة:  
١- يزرع الفالح الحقل.

٢- ماِرس الرياضة.
٣- طهت أمي طعام الغداء. )تختلف اإلجابة من تلميذ آلخر(

اكتب جملة واحدة تتناسب مع عالمة الترقيم:2نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة: يحدد ويميز عالمة الترقيم المناسبة

شرح النشاط:  

d  .حة سيكتب التالميذ ُجماًل تتالءم مع عالمة الترقيم الموضَّ

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ( 

اقرأ الُجمل، واختر من بين القوسين:3نشاط 

هدف النشاط:  

d  .ف استخدامها الصحيح )نحو(: يميز حروف العطف، ويتعرَّ

شرح النشاط:  

d    .سيقرأ التالميذ الُجمل، ويضعون حرف العطف المناسب

اإلجابة:   )ثم / و / فـ(

اأَلْهَداُف: 

51

الَثَة، َوَيْكُتُب ُجَماًل َكاِمَلًة ُمَراِعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة. اأَلْهَداُف:  ُد األْفَعاَل الثَّ َنَشاط )1(: َنْحو - ِكَتاَبٌة: ُيَحدِّ
ْرِقيِم الُمَناِسَبَة.  ُز َعالَماِت التَّ ُد َوُيَميِّ َنَشاط )2(: الِكَتاَبُة: ُيَحدِّ

ِحيَح َلَها.  ُف االْسِتْخَداَم الصَّ ُز ُحُروَف الَعْطِف، َوَيَتَعرَّ َنَشاط )3(: َنْحو: ُيَميِّ

ْر َعِن ُكلِّ ُصوَرٍة ِبُجْمَلٍة ُمَناِسَبٍة:1َنَشاط  َعبِّ

2َنَشاط 

اْقَرِأ الُجَمَل، َواْخَتْر ِمْن َبْيِن الَقْوَسْيِن:3َنَشاط 

؟

.

أََتَناَوُل َفُطوِري )ثم - و - ف( أَْذَهُب إَلى الَمْدرََســـِة.

َتَناَوْلُت ِفي الَغَداِء ُأْرًزا  )ثم - و - ف( َخْضــــــرَاَواٍت.   

اًل )ثم - و - ف( الِمْلـَح.  ْبَد أَوَّ ِعْنَد َطْهِي اأُلْرِز أََضُع الزُّ

ْرِقيِم: اْكُتْب ُجْمَلًة َواِحَدًة َتَتَناَسُب َمَع َعالَمِة التَّ
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اِت ِمَن الَكِلَماِت الَمأُلوَفِة.  َنَشاط 4 )أ(: اكِتَساُب الَكِلَماِت َواْسِتْخَداُمها، َوَتْحِديُد الُمتراِدَفاِت َوالُمَتضادَّ
 . ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ                             الِقَراَءُة ِبَطالَقٍة: ِقَراَءُة النُّ

َعٍة ِمَن الَموارِد َمَع  ٍد ِباْسِتْخداِم َمْجُموَعٍة ُمَتنوِّ َنَشاط 4 )ب، جـ، د(:  الَبْحُث ِفي َمْوُضوٍع أْو ُسؤاٍل ُمحدَّ
ِميَن.  ْعِم ِمَن األْقَراِن َوالُمَعلِّ ْوِجيِه َوالدَّ التَّ

أِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة:4َنَشاط 

)ا( َأْكِمْل:

اِبَقِة: )ب( اْسَتْخِرْج ِمَن الِفْقَرِة السَّ

)جـ( َماَذا أَضاَفِت اأُلمُّ َأِخيًرا؟

َكِلَمًة ِبَها َياُء الِمْلِكيَِّة:                    اْسَم إَشارٍَة:                   َحرَْف َعْطٍف:

ا ِبالَياِء:                  َوالَحرَْف الَمْمُدوَد: َتْنِويًنا ِبالَفْتِح:                   َمدًّ

ِفيَتاِميٍنُمِفيٌدإَِناًءَنَشِويَّاٍت َيْنَضَجُبُروِتيٍنُمَتَواِزٌن

َماِطِم،  ي ........................... ِمْن َحَساِء الطَّ اْلَيْوَم َسُتِعدُّ ِلي ُأمِّ

َوالَِّتي َتْحَتِوي َعَلى ............................ ُثمَّ ُتِضيــُف الَبَطاِطَس، 

َوالَِّتي َتْحَتِوي َعَلى ............................. َوأَِخيرًا ُتِضيـُف ِقَطــَع 

َهَذا  أُِحبُّ   ............................ َعَلى  َتْحَتِوي  َوالَِّتي  َجاِج،  الدَّ

الَحَساَء؛ ألَنَُّه .......................... َو........................... للِجْسِم، َسأَْنَتِظُر 

َحتَّى ......................... ِلَكْي أََتَناَوَلُه.

َجْمَع »َدَجاَجة«:                   اًل«:  ُمَضادَّ »أوَّ

َماِطِم َطَعاًما ُمَتواِزًنا؟ )د( ِلَماَذا ُیْعَتَبُر َحَساُء الطَّ

٥٢

أجب عن األسئلة اآلتية:4نشاط 

هدف النشاط:  

d .اكتساب الكلمات واستخدامها: تحديد الكلمات )معناها، وعكسها( من الكلمات المألوفة

d .القراءة بطالقة: قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص

شرح النشاط:  

d  سـيقرأ التالميـذ الفقـرة ويختـارون الكلمـات المناسـبة التي توفـر معنًى مفهوًمـا ومالئًمـا، ثم يجيبون عـن األسـئلة المتعلقة
. لنص با

اإلجابة:  

) أ (   إناء ،  الفيتامين ، النشويات ، البروتين ، صحي ومتوازن ، ينَضَج
)ب( 

         - أمي                                                        - هذا
- أخيًرا         - ثم     

- ض         - تضيف     
-  دجاج         - أخيًرا    

) جـ (  أضافت األم أخيًرا قطع الدجاج.
) د ( ألنه يحتوي على النَّشويات، والبروتين، والفيتامين.
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تهيئة

d  فـي البدايـة يقـول المعلـم للتالميـذ: هيَّـا نتخيل أننـا نركب آلـة الزمن وأصبحنـا بعد ٢٠ عاًمـا مـن اآلن! أنتم اآلن كبـار، وقد
ا وُيبدع بهـا.. يا ُتـَرى، ما هـذه الوظائف؟ ثـم يسـتمع إلجاباتهم.  صـار كل منكـم يعمـل فـي وظيفـة يحبها جـدًّ

عندمــا أكـبـــرنشاط 

هدف النشاط:  

d  .االستماع والتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء

d .كتابة: كتابة جملة كاملة بطريقة صحيحة

شرح النشاط:  

d .يرسم المعلم َمْدرسة على السبورة، ويسألهم: ُتَرى، ما الوظائف الموجودة في مدرستنا؟ ثم يستمع إلجاباتهم

d .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة  ُحسن االستماع والتعبير اللفظي، وغير اللفظي

d  يوجه المعلم نظر كل تلميذ قبل بداية النشاط إلى أهمية االستماع الجيد أثناء المناقشات، ويعبر التالميذ عن معرفتهم
بالوظائف الموجودة بالمدرسة  بشكل لفظي )التحدث(، وغير لفظي )الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتكون - التواصل - التعبير عن الذات
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

التطبيق 

d  يطلـب المعلـم مـن التالميـذ أن يختـار كل منهـم وظيفة موجـودة بالمدرسـة يحب أن يعمـل بها عندمـا يكبر، ويذكر السـبب
وراء اختيـاره إياها. 

نشاط إضافي  )الوظائف في مجتمعي(

d  يسـأل المعلـم: مـا أهم الوظائف الموجـودة بالمجتمع؟ ومـا دور كل منها؟ وماذا يحـدث إذا لم توجد إحدى هـذه الوظائف؛
كعامل النظافة، والشـرطي، والطبيب، وهكذا؟

اأَلْهَداُف: 

53

اأَلْهَداُف: 

اِلُث الَمْوُضوُع الثَّ
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1َنَشاط 

2َنَشاط 

اْقَرْأ َوَأْكِمْل:

ْر: الِحْظ َوَعبِّ

 . َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاط 1: َتْحِديُد الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت الُمَناِسَبِة للسِّ
َنَشاط 2:  َتْطويُر َوَتْعِزيُز الِكَتاَبِة.

ِمَك: ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

اَرَة الَمْدَرَسِة َأَماَم  ُد َأِميٌن َیْلَعُب ِفي ُطُفوَلِتِهَیْنَتِظُر َسِميٌر َسيَّ يِّ َكاَن السَّ

٥٤

أنشطة قصة االستماع

آلة الزمن 
تهيئة

d  يدخل المعلم الفصل، ويسأل التالميذ: كيف تم بناء المدرسة؟
اد، والكهربائي،  ه الحوار إلى المهندس، وعامل البناء، والحدَّ وبعد مشاركتهم ومناقشتهم يوجِّ

والنجار، ويطلب منهم سماع القصة ُمنصتين ألحداثها.

اقرأ وأكمل:1نشاط 

هدف النشاط:  

d .تحديد الكلمات والعبارات المناسبة للسياق في النص

شرح النشاط:  

d .يقرأ كل تلميذ الُجملتين بدقة، ويستكمل كل منهم الجزء الناقص فيهما

ْيَضة اإلجابة:  الطاهي السعيد - الُغمَّ

ر:2نشاط  الحظ وعبِّ

هدف النشاط:  

d .تطوير وتعزيز الكتابة

شرح النشاط:  

d .يعبر التلميذ عن كل صورة بكلمات صحيحة

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

قصة االستماع

)آلة الزمن(

بدليل المعلم

صفحة 156
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ارسم واكتب مهنتك في المستقبل:3نشاط 

هدف النشاط:  

d .تحديد الكلمات والعبارات المناسبة للسياق في النص

شرح النشاط:  

d .ا قام برسمه يعبر التلميذ بالرسم عن المهنة التي يحلم بها، ويرى فيها نفسه، ثم يعبر بُجملة عمَّ

اإلجابة:   )متروكة للتلميذ(

ر:4نشاط  ر وعبِّ فكِّ

هدف النشاط:  

d .تحديد الكلمات والعبارات المناسبة للسياق في النص

شرح النشاط:  

d .يكتب التالميذ بعض الِمهن المذكورة بالقصة

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ، وال ُيشترط ِمهن محددة(

التطبيق  

هدف النشاط:  

d .إعادة سرد أحداث القصة

شرح النشاط:  

d  ـم المعلـم التالميـذ إلـى مجموعتين، تقوم األولـى بذكر صاحب المهنـة، وتقوم الثانية بسـرد أحداث القصـة، وكيف كان يقسِّ
يعمل فـي الماضي؟

اإلجابة:   مثل أن تقول المجموعة األولى: مهندس؛ فتذكر المجموعة الثانية أحداث القصة؛ بأنه كان يبني بيوًتا بالمكعبات.

اأَلْهَداُف: 

55

اأَلْهَداُف: 

4َنَشاط 

ُاْرُسْم َواْكُتْب ِمْهَنَتَك ِفي الُمْسَتْقَبِل:3َنَشاط 

ْر: ْر َوَعبِّ َفكِّ

 . َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاطا 4،3:  َتْحِديُد الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت الُمَناِسَبِة للسِّ

ِمَهٌن
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1َنَشاط 

ْعِبيُر  ِبالِكَتاَبِة.  َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ : التَّ
َن َكِلَمًة َمْقُروَءًة.  َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ - َدْمٌج: َيْدُمُج اأَلْصَواَت؛ ِلُيَكوِّ

اِقَص ِمَن الَكِلَمِة. ْوَت النَّ ُد الصَّ : ُيَحدِّ َنَشاط 3:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ْر  َوُاْرُسْم ُمْسَتْخِدًما َهِذِه الُحُروَف )س - خ - ب - ك - ا - ج - ر - ز(:2َنَشاط  َعبِّ

جا
ني

مهـ.........دس    

طبـ..........ب

نـ.........ار

سبـ........ك      

ُر َعْنَها ُكلُّ ُصوَرٍة: الِحْظ َواْكُتِب الِمْهَنَة الَِّتي ُتَعبِّ

اِقِص: َأْكِمِل الَكِلَماِت ِبالَحْرِف النَّ 3َنَشاط 

٥٦

الحظ وتعلم

تمهيد

d  )...،مهندس، طبيب )نجار،  السبورة  يكتب على  ثم  الزمن(؟  )آلة  في قصة  ُذكرت  التي  الوظائف  ما  التالميذ:  المعلم  يسأل 
ويطلب منهم أن يستخدموا اسمي اإلشارة )هذا - هذه( مع الكلمات.

الحظ واكتب المهنة التي تعبر عنها كل صورة:1نشاط 

هدف النشاط:  

d .وعي صوتي: التعبير بالكتابة

شرح النشاط:  

d  .سيالحظ التالميذ الصور التي أمامهم، وسيكتبون كلمًة ُمعبرًة عن كل صورة

اإلجابة:  طبيبة - مهندس - نجار

عبر وارسم مستخدًما هذه الحروف )س - خ - ب - ك - ا - ج - ر - ز(:2نشاط 

هدف النشاط:  

d  .ن كلمة مقروءة وعي صوتي - دمج: يدمج األصوات؛ ليكوِّ

شرح النشاط:  

d .)االستراتيجية: المشاركة النشطة )الدراسة المستقلة

d  .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الحروف الموجودة بالكتاب، ودمجها لتكوين ثالث مهن منها

اإلجابة:  خباز - سباك - جزار

أكمل الكلمات بالحرف الناقص:3نشاط 

هدف النشاط:  

d  .وعي صوتي: يحدد الصوت الناقص من الكلمة

شرح النشاط:  

d .)االستراتيجية: المشاركة النشطة )األنشطة االستكشافية

d  يدخــل المعلم بحقيبة بها بعض الحروف، ويطلــب منهــم تخميـن مــا بداخلهــا، وبعد مشاركة التالميذ  يفتحهـا، ويطلـب
منهــم معرفــة مـا إذا كان تخمينهــم صحيًحــا أم ال، ثـم يلصق الحروف على السـبورة، ويقـرأ لهم الكلمـات، ويطلب منهم 

تخميـن الحرف الناقـص وكتابته.

اإلجابة:  نجار - مهندس - سباك - طبيب

دليل المعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول



٥٧

أكمل بأداة االستفهام المناسبة )متى - كيف - أين(:4نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام أدوات االستفهام

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من التالميذ قراءة الُجمل، واختيار أداة االستفهام الصحيحة

اإلجابة:  )أين ـ متى(

ِصل الكلمة التي تبدأ بـ)ال( الشمسية بالشمس، والتي تبدأ بـ)ال( القمرية بالقمر:5نشاط 

هدف النشاط:  

d  .وعي صوتي وبصري: تمييز الفرق بين )ال( الشمسية والقمرية

شرح النشاط:  

d  .يقرأ التلميذ الكلمات، ويوصل التي تبدأ بـ)ال( الشمسية بصورة الشمس، والتي تبدأ بـ)ال( القمرية بصورة القمر

التطبيق

هدف النشاط:  

d .دمج الحروف لتكوين كلمات

شرح النشاط:  

d  يكتـب المعلـم علـى السـبورة مجموعـة مـن الحـروف )س - ب - ن - ا - ج - ر - ك - ل - ش - ط(، ويطلـب منهم ترتيب
نيـن كلماٍت. هـذه الحروف مكوِّ

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

4َنَشاط 

5َنَشاط 

َأْكِمْل ِبَأَداِة االْسِتْفَهاِم الُمَناِسَبِة )َمَتى - َكْيَف - َأْیَن(:

اِهي الطَّ

الُمَهْنِدُس اِئُق السَّ

ِبيَبُة الطَّ

اُر النَّجَّ

ْمِس، َوالَِّتي َتْبَدُأ بـِ)ال( الَقَمِریَِّة بالَقَمِر: ِة ِبالشَّ ْمِسيَّ ِصِل الَكِلَمَة الَِّتي َتْبَدُأ بـِ)ال( الشَّ

َنَشاط 4:  اْسِتْخَداُم أََدَواِت االْسِتْفَهاِم. 
ِة.  ِة َوالَقَمِريَّ ْمِسيَّ : َتْمِييُز الَفْرِق َبْيَن )ال( الشَّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

َباِح؟           إَلى الَمْدرََسِة ..............................................................  َيْذَهُب َسِميٌر ِفي الصَّ

َباِح .............................................................. َيْذَهُب َسِميٌر إَلى الَمْدرََسِة؟          ِفي الصَّ

الُمَعلَِّمُة
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اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

رَأَى

التَّْقِديَم

ِخالل

َيْقِدُر

ُقوَد ِفي أَْثَناِء  َوَجْدُت النُّ

َذَهاِبي للَمْدرََسِة.

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

َيْوُم اإلِْثَنْيِن ُهَو الَيْوُم 

التَّاِلي ِلَيْوِم األََحِد.
١

٢

ْر َفكِّ 11

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني

الَِّذي َبْعَدهُ

َشاَهَد ُعَمُر َصاِحَبُه َعِليًّا 

َوُهَو َيْلَعُب.

َشاَهْدَنا الَعرَْض الُمْمِتَع 

يرِك. ِفي السِّ

َيْسَتِطيُع التِّْلِميُذ أْن َيرُْسَم 

ًنا. َورًْدا ُمَلوَّ

٦٠

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  ١-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

ر فكِّ 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:  

d  يسـمح المعلـم للتالميـذ - فـي مجموعـات - بالتحـدث
والمناقشـة عـن تجاربهـم مـع الرحـالت، ويطلـب منهم 

رسـم مـا أعجبهـم فيها. 
d  يقـول المعلـم لهـم: لدينا نـص جميـل يحكي عـن رحلة

اسـتمتعت  ِسـنكم  مثـل  فـي  بنـت  وهـي  السـيرك،  إلـى 
برحلتهـا، وقامـت برسـم مـا أعجبهـا فيهـا. 

d  يقـرأ التالميـذ قـراءة صامتـة، أي بصـوت هامـس، ويمكـن أن
يطلـب منهم المعلـم وضع خط أو رسـم دائرة حـول الكلمة غير 

المفهومـة لهـم؛ لمناقشـتها، وتوضيحهـا بعـد القـراءة الصامتة.
d  .االستراتيجية: مشاهدة ميدانية
d .)الوسيلة التعليمية: )صور

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة ُحسن االستماع
- التعبير عن الذات .

d  ه المعلم نظـر كل تلميذ قبل بداية النشـاط قـد يوجِّ
إلى كيفية المشـاركة مـع األصدقاء؛ بأن:

      - تكون فكرته واضحة.
لفظي  وغير  )التحدث(  لفظي  بشكل  عنها        -  يعبر 

)الرسم(.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

d  ،يدخـل المعلـم ومعه صـور لرحلـة قام بهـا واسـتمتع فيها
ثـم يحكي لهـم عن الرحلـة واألماكن التـي زارها، ويعرض 
صـورة،  لـكل  صحيحـة  جملـة  ويذكـر  الصـور،  عليهـم 
وبعـد ذلـك يجـري مناقشـة مـع تالميذه عـن األماكـن التي 

اسـتمتعوا بهـا فـي الرحـالت التـي قامـوا  بها.

اقرأ واكتشف2
تهيئة

d  ُيجـري المعلـم مناقشـة بينـه وبيـن التالميذ ليعـرض لهم
موهبـة، وهـي المهـارة واإلجادة لشـيء.

d  يقوم برسـم دائرة على السـبورة، ويسـألهم عـن معناها )عصف
ذهنـي( ويكتـب مـا يتوصلـون إليـه مـن معنـى، ثم يفسـرها من 

خاللهم.
d .)يعرض المعلم بطاقتين عليهما )موهبة( - )موهوب أو موهوبة
d  متى نستخدم كلمة موهبة؟ ولماذا نحتاج إليها في كالمنا؟

وَمن ِمنكم موهوب؟ وفي أي شيء أنت موهوب؟

ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

d  اسـتخدام سـياق الجملـة؛ السـتنتاج أو تأكيـد أو تصويب
الكلمات. معانـي 

شرح النشاط:  

d .استراتيجية: المشاركة النشطة
d  .م المعلم تالميذه لثالث مجموعات في هذا النشاط يقسِّ
d  الكلمات عليها  بطاقات  بتوزيع  يقوم  األولى:  المجموعة 

الجديدة )شاهد، العرض، أثناء، يستطيع، التالي( ويطلب 
منهم قراءتها، والتفكير في معناها.

d  المجموعة الثانية: يقوم بتوزيع بطاقات عليها الُجمل التي
ويطلب  معانيها،  ليفهموا  داخلها؛  الكلمات  على  تحتوي 
منهم البحث عن معنى للكلمة التي تحتها خط )الكلمات 

الجديدة(، وينتقلوا للمجموعة الثالثة للبحث.
d  الكلمات معاني  معها  التي  المجموعة  الثالثة:  المجموعة 

ثم  التقديم(  بعده،  الذي  يقدر،  رأى،  )خالل،  الجديدة 
يطلب المعلم من ٣ مجموعات  العرض بعد المناقشة.

اإلجابة:  
العرض: التقديم     أثناء: خالل شاهد: رأى  

التالي: الذي بعده يستطيع: يقدر  
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٦١

اقرأ النص، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

d  الغرض األساسي وَفهم  النصوص،  قراءة  بطالقة:  القراءة 
من كل نص.

القراءة الصامتة  

d  إلى الكلمات  معاني  َفهم  من  التالميذ  ينقل  النشاط  هذا 
القدرة على استخدامها في سياق، ويوضح المعلم أن في 
هذا الحوار كلمات ناقصة، وعليهم اختيار الكلمة المناسبة 
من الكلمات الموجودة أمامهم، ويعملون في هذا النشاط 
في  للتفكير  الوقت  بعض  المعلم  ويعطيهم  فردي،  بشكل 

اإلجابة عن النشاط.
التهيئة للقراءة الصامتة  

d  »يقول المعلم للتالميذ إنهم سيقرءون قصة قصيرة عن »سلمى
التي اكتشفت موهبتها، وال يعطيهم معلومات أكثر من ذلك.

d  ثم أواًل،  األسئلة  يقرءوا  بأن  واضحة؛  إرشادات  يعطيهم   
النص وحل األسئلة، ويترك لهم وقًتا محدًدا لذلك.

شرح النشاط:  

d  يطلـب منهـم المعلـم قـراءة األسـئلة أواًل، ويحـدد وقًتـا
لمـدة دقيقتيـن، ثـم يطلـب منهـم القـراءة الصامتـة للنص 
قـراءة جيـدة فـي هـدوء، ويحـدد خمـس دقائـق وقًتـا لهم.

d  يراجـع المعلـم اإلجابـات معهـم جميًعـا، ويتوصـل إلى
اإلجابـة الصحيحـة. 

d  إذا وجـد التلميـذ خطـأ يصوبـه بكتابـة الحـل الصحيـح
بجانـب الخطـأ، مـع عدم محـو اإلجابـة غيـر الصحيحة؛ 

ليحـدد أخطـاءه ويتعلَّـم منهـا.
اإلجابة:  ١ )حزينة، سـعيدة(، ٢)السـاحر، المهرج(، ٣)رسمت 

مـا أعجبها فـي الرحلة(، ٤)متروكـة للتلميذ(

ضع الكلمات في مكانها المناسب:جـنشاط 

هدف النشاط:  

d  اسـتخدم سـياق الجملـة؛ السـتنتاج أو تأكيـد أو تصويب
الكلمات. معانـي 

شرح النشاط:  

d  يتركهم ثم  جيًدا،  اإلرشادات  للتالميذ  المعلم  يوضح 
ليفكروا بمفردهم، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط. 

d  في هذا الوقت يتحرك بينهم؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر
يقوم  ثم  لديهم،  خطأ  أي  بتصويب  يقوم  وال  حدة،  على 
بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات 
مؤكًدا  منهم،  اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  التي واجهتهم 

اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:  بالعرض - يستطيع - أشاهد - التالي - أثناء

ا دنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ
اتبع تعليمات معلمك:

هدف النشاط:  

d .قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي

شرح النشاط:     

اتبع التعليمات ص١٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف3
الحظ الجملة، ثم أكمل:نشاط 

هدف النشاط:  

d  الكتابة في  الستخدامها  الصحيحة  اللغة  قواعد  اكتشاف 
والتحدث.

شرح النشاط:  

d .األنشطة االستكشافية - التصنيف
d .استكشاف  أنواع الكلمة
d  ،فـي هـذا النشـاط يكتشـف التالميـذ الفـرق بيـن االسـم

والحـرف.  والفعـل، 
d  يعـرض المعلـم بطاقـاٍت مكتوًبـا عليهـا أسـماء، وأخـرى

مكتوًبـا عليهـا أفعـال، وثالثـة مكتوًبـا عليهـا حـروف، ثـم 
مجموعـة  لـكل  ويضـع  لمجموعـات،  التالميـذ  ـم  يقسِّ
بطاقـات متنوعـة، ويطلـب مـن كل تلميذ وضـع بطاقاته في 

مكانهـا المناسـب داخـل جـدول التصنيـف اآلتـي:
الحرفاالسمالفعل

d  يتابع عمل التالميذ وال يوجههم، ويطلب منهم ترك لوحة
اإلجابة عن النشاط بكتابهم بعد قراءة الكلمات الموجودة 
بالنشاط، وبعد انتهائهم يجمعهم المعلم ليوضح لهم الفرق 
بين ٣ مفاهيم، وأن األسماء تدل على اسم إنسان أو حيوان 
واألفعال  اسًما،  تكون  )ال(  بـ  تبدأ  كلمة  مكان/كل  أو 
معنى  لها  ليس  والحروف  أمر،  أو  مضارع  أو  ماٍض  إما 
راجعة  تغذية  بعمل  يقوم  ثم  الكلمات،  من  غيرها  مع  إال 
للوحة التصنيف والنشاط بـ»كتاب التلميذ«، ويطلب منهم 

تصويب األخطاء التي ظهرت بعد َفهمهم المفاهيم.
d  اإلتيان حدة،  على  كل  منهم،  يطلب  لَفهمهم  التقييم  في 

بأمثلة لالسم، والفعل، والحرف.

اإلجابة:  
           سلمى - المدرسة - المشروع - ذهبت - إلى - و

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

بَنَشاط 

جـَنَشاط 

، ُثمَّ َأِجْب: اْقَرِأ النَّصَّ

 . ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ َنَشاط 2 )ب(: الِقَراَءُة ِبَطالَقٍة: ِقَراَءُة النُّ
 . َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاط 2 )جـ(: اْكِتَساُب الَكِلَماِت َواْسِتْخَداُمها، َوَتْحِديُدَ الِعَباَراِت الُمَناِسَبِة للسِّ

اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ  َنَشاط 2 )د(: ِقَراَءُة النُّ
: الِفْعِل، َواالْسِم، َوالَحْرِف. ُل إَلى الَمَفاِهيِمِ الَجِديَدِةِ َنَشاط3: التَّوصُّ

َذَهَبْت َسْلَمى إَِلى الَمْدرََسِة، َوَعرَضِت الَمْشُروَع.

التَّاِليأَْثَناِءُأَشاِهَد

الِحِظ الُجْمَلَة، ُثمَّ َأْكِمْل:َنَشاط 

ِمَك:جـَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ

ِة َكاَنْت َسْلَمى )َمْسُرورًَة – َحِزيَنـًة( وِفي النَِّهاَيِة َكاَنْت )َسِعيَدًة – َناِدَمًة(. 1-ِفي ِبَداَيِة الِقصَّ

يرِك َعرَْض .................................................................. َو................................................................... 2- رَأَْت َسْلَمى ِفي السِّ

3- الُمَعلَِّمُة اْكَتَشَفْت َمْوِهَبَة َسْلَمى ِعْنَدَما .................................................................................................................

4- َفرَِحْت َسْلَمى ِبأنَّ ِعْنَدَها َمْوِهَبًة؛ ألَنَّ .....................................................................................................................

ِبالَعرِْض

َضِع الَكِلَماِت ِفي َمَكاِنَها الُمَناِسِب:

َيْسَتِطيُع

. َمْن ....................................... ِقرَاَءَة النَِّشيــِد؟ َقاَلِت الُمَعلَِّمُة: َغًدا َسَنُقوُم ..................................... الَمْدرَِسيِّ

ُقْلُت: أََنا َيا ُمَعلَِّمِتي أُِحبُّ أَْن أَْقَرأَ النَِّشيَد، َو......................................... زَُمالِئي َيْعرُِضوَن أَْعَماَلُهْم. 

ِفي الَيْوِم ...............................َذَهْبُت إَِلى الَمْدرََسِة، َوِفي .............................. َعرِْضي النَِّشيَد َوَجـــْدُت أَِبي 

َبْيــَن الَحاِضِريـــَن.

اْسُم إِْنَساٍن ُهَو .......................................................................، اْسُم َمَكاٍن ُهَو ...................................................................

ى أَْسَماًء. َها ُتَسمَّ اْسُم َحَدٍث ُهَو ....................................................................... َهذِه ُكلُّ

ِفـي الُجْمَلـِة ِفْعٌل ُهَو ......................................... َوأََدَواُت َرْبٍط ِهَي................................ ، ......................................
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أَنَشاط 

ِحيِح َكالِمَثاِل:َنَشاط  ِف الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي َمَكاِنَها الصَّ َصنِّ

ْمِييُز َبْيَن الِفْعِل، َواالْسِم، َوالَحْرِف. َنَشاط 4: التَّ
ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط5 )أ(: التَّ

َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة. َنَشاط5 )ب(:  اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ
َنَشاط 5 )جـ(:  َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

َشاِرْك 5

 َعْنأَْحَمُدَوِظيَفٌةمَهاَراٌت ُثمَّأَُكوُنِفيُأِريُد

الَحْرُفاالْسُم

ْسِخ:جـَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

التَّاِليأَُشاِهد أَْثَناء

مَهاَراٌت

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

َتْعرُِف

الِفْعُل

ْسِم َعِن َمْوِهَبِتَك، َوَشاِرْك َمَع ُزَمالِئَك: ْر ِبالرَّ َعبِّ

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

َيْسَتِطيعِبالَعرِْض

ِة. َيَتَمتَُّع ُكلٌّ ِمنَّا ِبَمَهاَراِتِه الَخاصَّ

٦٢

الحظ وتعلم4
صنف الكلمات اآلتية في مكانها نشاط 

الصحيح كالمثال:

هدف النشاط:  

d .التمييز بين الفعل، واالسم، والحرف

شرح النشاط:  

d  مكانها في  وكتابتها  الكلمات  قراءة  منهم  المعلم  يطلب 
الصحيح داخل الجدول. 

d  .ال بد أن يستخدموا دائًما المفاهيم الجديدة التي يتعلمونها

اإلجابة:  

الحرفالفعلاالسم

في/ثم/ عنأريد/أكون/تعِرفمهارات/وظيفة/أحمد

شارك5

عبر بالرسم عن موهبتك، وشارك أنشاط 
مع زمالئك:

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:     

d .يتيح المعلم للتالميذ وقًتا للرسم

d  ُحسـن مهـارة  تنميـة  فرصـة  النشـاط  هـذا  يتيـح 
االسـتماع - التعبيـر عن الـذات - التعبير اللفظي، 

وغيـر اللفظـي.  

d  النشاط بداية  قبل  تلميذ  كل  نظر  المعلم  ه  يوجِّ قد 
إلى كيفية المشاركة مع األصدقاء؛ بأن:

      - تكون الموهبة واضحة.
      -  يعبر عنها بشكل لفظي )التحدث(، وغير لفظي 

)الرسم، الكتابة(.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اتبع إرشادات معلمك في إمالء بنشاط 
الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:  

d .كتابة: استخدام قواعد اللغة عند الكتابة

شرح النشاط:     

d  :التالميـذ علـى  اآلتيـة  الكلمـات  بإمـالء  المعلـم  يقـوم 
موهبـة(.  - التالـي   - العـروض   - تسـتطيع   - )شـاهدت 

ملحوظة:   هذه الكلمات ال يحفظها التلميذ ُمْسَبًقا؛ فنشاط 
بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس  اإلمالء 
قواعد  وتطبيق  وأشكالها،  الحروف  أصوات 

الكتابة التي تعلمها.

اكتب بخط النسخ:جـنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة عند الكتابة

شرح النشاط:     

d  يطلـب المعلم مـن التالميـذ أن يكتبوا الجملـة الموجودة
اتجاهـات  الكتابـة؛ مـن حيـث  ُمراعيـن قواعـد  أمامهـم 

الحـروف، وجـودة الخـط، وااللتـزام بالسـطر. 
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٦٣

أريد أن أكون طبيًبا

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  ١-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - ٢-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

ر فكِّ 1
تهيئة

d يسأل المعلم سؤال النشاط: ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل؟
d .التعلم باللعب
d  الِمهن صور  أو  وأدواتها  الِمهن  ألعاب  المعلم  يحضر 

وأدواتها )المعلم - الطبيب - الشرطي - المهندس(، ثم 
يعرض الِمهن عليهم.

d  ـم المعلـم التالميـذ لمجموعـات، ويطلـب مـن كل يقسِّ
مجموعـة مهمـة محـددة. 

d  المهام ) تحديد اسم المهنة - أدوات المهنة - مكان العمل
لهذه المهنة - مهارات هذه المهنة(.

d  على المعلم  يطلبه  ما  ويدونون  اللعب،  في  التالميذ  يبدأ 
نته. ورقة؛ لتعرض كل مجموعة ما دوَّ

فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:  

d  يقـوم المعلـم بطـرح سـؤال: مـا العمـل الـذي تتمنـى أن
تعملـه فـي المسـتقبل؟ ومـا األدوات التي ستسـاعدك في 

عملك؟ إنجـاز 
d ما المكان الذي ستعمل به؟
d  هل ال بد أن ُتتقن مهارات بعينها حتى تتمكن من أداء عملك؟
d  يوضح المعلم المهارات التي يحتاج التالميذ إليها في إنجاز

أعمالهم، مثل: الحديث الجيد/حل المشكالت/التواصل 
مع اآلخرين، عمل الدعاية الالزمة للعمل/البحث والتفكير.

d  ُحسن مهارة  تنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
اللفظي،  التعبير  الجماعية،  المناقشات  االستماع، 

وغير اللفظي.    
d  ـه المعلم نظـر كل تلميـذ قبل بداية النشـاط قـد يوجِّ

المناقشـات،  أثنـاء  النشـط  اإلصغـاء  أهميـة  إلـى 
ووضـوح الشـرح عند العـرض، ويعبـر التالميذ عن 
الوظائـف التـي يحبـون أن يعملوا بها في المسـتقبل 
بشـكل لفظـي )التحـدث( وغير لفظي )الرسـم(، ثم 

يشـاركون مـا عبـروا عنه مـع زمالئهم
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل

ية
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اقرأ واكتشف2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات

شرح النشاط:  

d  غير الكلمات  معاني  التالميذ  يتعرف  النشاط  هذا  في 
المألوفة في النص قبل قراءته من خالل السياق والصورة.

d  ـه المعلـم التالميـذ إلـى قـراءة اإلرشـادات، والَبـدء فـي يوجِّ
حـل النشـاط، كل تلميـذ علـى حـدة، ويتيـح بعـض الوقـت 
لذلـك )مـن ٥ -7 دقائـق(، ويتأكد من أن كل تلميـذ يفكر في 
الحـل بمفـرده، وفـي هـذا الوقـت يتجـول بينهـم؛ ليتأكد من 
ب أي خطـأ لديهم. أن كالًّ منهـم يفكـر علـى حـدة، وال يصـوِّ

d  ينهـي المعلـم النشـاط، ويطلب منهـم أن يقارنـوا الحلول
فـي ثنائيـات أو مجموعات.

d  يتيـح بعـض الوقـت لذلـك )مـن ٣ - ٥ دقائـق(، ويتجـول
يقـوم  وال  تحديـات،  مـن  يواجههـم  مـا  ليتعـرف  بينهـم 
معهـم  الحلـول  بمشـاركة  يقـوم  ثـم  خطـأ،  أي  بتصويـب 
جميًعـا، مع التركيز علـى التحديات التـي واجهتهم أو يقوم 
باسـتخراج اإلجابـات منهـم، مؤكـًدا اإلجابـة الصحيحـة.

اإلجابة:
مثل أخي: كأخي       وظيفة: عمل       أنقذني:  حماني       

ي:  تزيد اأَلْهَداُف: التواصل:  الوصول      تنمِّ

63

اأَلْهَداُف: 

أُِحبُّ أَْن أَْكَبَر ِمْثَل أَِخي. 

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

الوُصوُل

َعَمل

َكأَِخي

َحَماِني

َتِزيُد

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

 َيِتمُّ التَّواُصُل َبْيَن الِحيَتاِن 

َعْن َطِريِق األَْصَواِت.

ٌة. َوِظيَفُة َعاِمِل النََّظاَفِة ُمِهمَّ

ْر َفكِّ 11

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

ي الَعَضالِت  َياَضُة ُتَنمِّ الرِّ

ِلَتُكوَن َقِويًّا.

بَّاُح أَْنَقَذِني ِمَن الَغرَِق.  السَّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني
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، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط  اْقَرِأ النَّصَّ

جـَنَشاط 

َوِظيَفَتُهَتْنِمَيِةإِْنَقاُذالتََّواُصِلِمْثَل

اأَلْهَداُف: 

64

 . َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاط 2 )ب،جـ(:  اْكِتَساُب الَكِلَماِت َواْسِتْخَداُمها، َوَتْحِديُدَ الِعَباَراِت الُمَناِسَبِة للسِّ

َقاَل أَْحَمُد لَِوالِِدهِ: أُِريُد أَْن أَكُـــوَن طَِبيــــــًبا ِمْثلََك يَا أَِبي. 

األَُب: َوَهْل تَْعـــرُِف َمَهـــــاَراِت َوِظيَفـــــــِة الطَِّبيـــــــِب؟ 

أَْحَمُد: َوَمــــا الَمَهـــــاَراُت الَِّتي تَْحَتـــــــاُج إِلَْيَها يَا أَِبـــي؟ 

األَُب: َمَهاَرُة َحلِّ الُمْشِكاَلِت إلِنَْقاِذ َحَياِة 

ِر،  الَمرَْضى، وَمَهاَراُت التََّواُصِل َمَع التَّطَوُّ

َوُمَساَعَدِة اآلَخِريَن، َوالتَّْفِكيِر الَجيِّــــِد. 

أَْحَمُد: َسأَُحاِوُل تَْنِمَيَة َهِذهِ الَمَهــاَراِت؛ 

َحتَّى أَكُوَن طَِبيًبا َماِهًرا ِمْثلََك يَا أَِبي.

َث أَْحَمُد َمَع )َواِلـدِه - َواِلَدِتــِه - َصِديِقـِه(. 1- َتَحـدَّ

2- َواِلُد أَْحَمَد َيْعَمُل )َطِبيًبا - َعاِمَل َنَظاَفٍة - ُمَعلًِّما(.

ِبيُب .................................................. َو ................................................ . 3- ِمَن الَمَهاَراِت الَِّتي َيْحَتاُج إَِلْيَها الطَّ

4- ِفي رَأِْيَك، أَْحَمُد ُيِريُد أَْن َيُكوَن َطِبيًبا؛ ألَنَّ ................................................................................................... .

ي، َعِلْمُت ِمْن أَِبي أَنَّ ......................................  ِعْنَدَما أَْكَبُر ُأِريُد أَْن أَُكوَن َسبَّاًحا ................................ َعمِّ

ِهَي .......................................... النَّاِس ِمَن الَغرَِق ِفي الَبْحِر. 

َباَحِة َوَمَهاَراِت .......................................... ِباإلَِشارَِة. َهَذا َيْحَتاُج إَِلى ....................................... َمَهاَراِت السِّ

َضِع الَكِلَماِت ِفي َمَكاِنَها الُمَناِسِب:

٦٤

اقرأ النص، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

d  العبـارات وتحديـد  واسـتخدامها،  الكلمـات،  اكتسـاب 
المناسـبة للسـياق فـي النـص.

القراءة الصامتة  

d  ف التالميذ الكلمـات الجديدة التـي قد تعوق بعـد أن تعـرَّ
َفهـم النـص يقرءونه قـراءة صامتـة لَفهم معنـاه،  واإلجابة 

عـن األسـئلة، كل على حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة  

d  يقـول المعلـم للتالميـذ إنهم سـيقرءون قصـة قصيرة عن
»سـلمى« التي اكتشـفت موهبتهـا، وال يعطيهم معلومات 

ذلك. مـن  أكثر 

d  يعطـي المعلـم إرشـادات واضحـة؛ بـأن يقرءوا األسـئلة 
أواًل، ثـم النـص وحـل األسـئلة، ويتـرك لهم وقًتـا محدًدا 

. لك لذ

شرح النشاط:  

d  يطلب منهم المعلم قراءة األسئلة أواًل، ويحدد وقًتا لمدة
دقيقتين، ثم يطلب منهم القراءة الصامتة للنص قراءة جيدة 

في هدوء، ويحدد خمس دقائق وقًتا لهم.

d  يراجـع المعلـم اإلجابـات معهـم جميًعـا، ويتوصـل إلى
اإلجابـة الصحيحـة. 

d  إذا وجـد التلميـذ خطـأ يصوبـه بكتابـة الحـل الصحيـح
بجانـب الخطـأ إذا أخطـأ، مـع عـدم محـو اإلجابـة غيـر 

الصحيحـة ليحـدد أخطـاءه ويتعلَّـم منهـا.

اإلجابة:  

١- والده. 
٢- طبيًبا.

٣- حل المشكالت - مهارات التواصل.
٤- )متروكة للتلميذ(

ضع الكلمات في مكانها المناسب:جـنشاط 

هدف النشاط:  

d  وتحديـد واسـتخدامها،  الجديـدة،  الكلمـات  اكتسـاب 
النـص. فـي  للسـياق  المناسـبة  العبـارات 

شرح النشاط:  

d  يتركهم ثم  جيًدا،  اإلرشادات  للتالميذ  المعلم  يوضح 
ليفكروا بمفردهم، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط. 

d  في هذا الوقت يتحرك بينهم؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر
يقوم  ثم  لديهم،  خطأ  أي  بتصويب  يقوم  وال  حدة،  على 
بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات 
التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا 

اإلجابة الصحيحة.
d  يضعها ثم  بطاقات،  على  الجديدة  الكلمات  ومعه  المعلم  يدخل 

ذلك  وبعد  قراءتها،  تالميذه  من  ويطلب  السبورة،  على  واضحة 
يعرض عدًدا من الُجمل التي بها الكلمات الجديدة، مثل: )التواصل، 
إنقاذ، التنمية، وظيفته( ثم يناقشهم في معانيها، ويطلب منهم جميًعا 
يقوم  ذلك  وبعد  النشاط،  عن  واإلجابة  التلميذ«  لـ»كتاب  االنتقال 
المعنى،  َفهمهم  ومدى  إجاباتهم  من  ليتأكد  راجعة؛  تغذية  بعمل 

واستخدامه.
اإلجابة:  

مثل - وظيفته - إنقاذ - تنمية - التواصل

التطبيق 

d  يعـرض المعلـم علـى التالميـذ معلومـات أكثر عـن مهنة
. لطبيب ا

d  ،يطلـب منهـم الحديث عـن أدواتـه وتخصصاته )أسـنان
جراحـة( ويخمنـون فـي أي تخصـص يعمل والـد أحمد.

d .يذكرون مكان وظيفة والد أحمد، وأهمية وظيفته للمجتمع
d  يسـألهم: هـل مهنة المعلـم، والمهنـدس، والجنـدي ِمن 

أهـم المهـن أم أن كل المهـن مهمـة؟ مثـل مهنـة الطباخ/
نشـاط  طلـب  ويمكنـه  النظافة/الخباز/الفـالح،  عامـل 

تصميـم ماكيـت للوظائـف.
d  ،اآلخرين مع  التواصل  التواصل:  مهارات  المعلم  يوضح 

والتواصل مع التطور، ومعرفة كل ما هو جديد، ويناقشهم 
فوها. في المهارات المطلوبة في القرن الـ٢١؛ ليتعرَّ
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ا دنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ
اتبع تعليمات معلمك:

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني  •
االبتدائي.

شرح النشاط:     

اتبع التعليمات ص١٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف3

اقرأ والحظ الُجمل اآلتية:أنشاط 

هدف النشاط:  

d  القـراءة بَفهـم )نحو(: القـدرة على معرفـة وتمييز حروف
الجر.

شرح النشاط:  

d .)يذكر المعلم بحروف الجر )في - من - إلى
d  ،المكتوبـة الُجمـل  قـراءة  التالميـذ  المعلـم مـن  يطلـب 

سـيالحظون  حيـث  بهـا؛  الموجـود  الخطـأ  ومالحظـة 
أن الُجمـل غيـر صحيحـة،  وينقصهـا شـيء مـا ليكتمـل 

معناهـا.

d  تحديد مهارة   لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة - دقة المالحظة. 

d  ،الُجمـل بيـن  الفـرق  بمالحظـة  التالميـذ  يقـوم 
الجملـة  وبنيـة  تركيـب  بيـن  الَعالقـة  وإيجـاد 

بهـا. الموجـودة  العطـف  وحـروف 
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

d  يطلـب المعلـم منهـم قـراءة الُجمـل ثانيـًة بعـد إضافـة 
ذلـك  وبعـد  الفـرق،  ومالحظـة  إليهـا،  الجـر  حـروف 
ى حـروف الجـر، وهي ال  يوضـح أن هـذه الحروف ُتسـمَّ
يتضـح معناهـا بمفردهـا، بـل يجـب أن تكـون في سـياق 

الجملـة. 

فكر وعبر:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .التعبير بالكتابة

شرح النشاط:  

d  :يقوم المعلم بعصف ذهني شفهي، ويسأل التالميذ
                  ما المهارات التي يحتاج سائق األتوبيس إليها؟

d  يسـتخرج منهـم اإلجابـات، ويضعهـا علـى السـبورة فـي
شـكل خريطـة ذهنيـة، ثـم يضيف المهـارات حتـى يكون 

علـى السـبورة - علـى األقل - سـت مهـارات.
d  يعطـي المعلـم اإلرشـادات لـكل تلميـذ بكتابة أكثـر أربع

مهـارات أهميـًة بالنسـبة لهم.
d .يعطي وقًتا كافًيا لهم ليكتبوا فيه
d .يطلب من بعضهم مشاركة ما كتبوه في الفصل

الحظ وتعلم4

أكمل بحرف مناسب )إلى - في - أنشاط 
من(:

هدف النشاط:  

d  القـراءة بَفهـم )نحو(: القـدرة على معرفـة وتمييز حروف
الجر.

شرح النشاط:  

d  حرف واختيار  الُجمل،  قراءة  التالميذ  من  المعلم  يطلب 
الجر المناسب؛ لتكوين جملة ذات معنى. 

اإلجابة:  
 )في - إلى - من - من( 

٦٥

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

بَنَشاط 

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

أَنَشاط 

 اْقَرْأ َوالِحِظ الُجَمَل اآلِتَيَة:أَنَشاط 

أْكِمْل ِبَحْرٍف ُمَناِسٍب )إَلى - ِفي - ِمن(: 

اِني االْبِتداِئي.  فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ  َنَشاط 2 )د(: ِقَراَءُة النُّ
 . َنَشاطا 3 ، 4 )أ(: الِقَراَءُة ِبَفْهِم )َنْحو(: الُقْدَرُة َعَلى َمْعِرَفِة َوَتْمِييِز ُحُروِف الَجرِّ

ْعِبيُر  بالِكَتاَبِة. َنَشاط 3 )ب(: التَّ

رًا. ي الِكَتاَب.أَْذَهُب الَمْدرََسة ُمَبكِّ أََخْذُت ُأمِّ

ًة ُأْخَرى َوالِحِظ الَفْرَق  اْقَرِأ الُجَمَل َمرَّ

ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِریَِّة، َهيَّ

 َيْعَمُل أَِبي الُمْسَتْشَفى.

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

ي الِكَتاَب.      رًا.       أََخْذُت ِمْن ُأمِّ َيْعَمُل أَِبي ِفي الُمْسَتْشَفى.        أَْذَهُب إَلى الَمْدرََسِة ُمَبكِّ

أََضُع َماَلِبِسي ........................................... ُدواَلِبي.         أَْذَهُب ..................................... الَمْدرََسِة َصَباًحا.                               

َعاَم..................................... الَمْتَجـــِر.   اُح ........................................  أَْشَهى الَفَواِكِه.          أَْشَتِري الطَّ فَّ  التُّ

ْر: ْر َوَعبِّ َفكِّ

َساِئُق 
اأُلُتوِبيِس
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ِن اْسَم الِمْهَنِة، ُثمَّ اْكُتْبَها:  َخمِّ

بَنَشاط 

)ه - م - س - ن - د()ب- ي – ط - ب( )ا- خ - ز - ب(

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَكِلَماِت ِبالرَّ َنَشاط 4 )ب(: التَّ
ٌث: ِكَتاَبُة َكِلَمٍة َصِحيَحٍة َتُدلُّ َعَلى الَوِظيَفِة. َنَشاط 5 )أ(: ِكَتاَبٌة َوَتَحدُّ

َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة. َنَشاط5 )ب(:  اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ
َنَشاط 5 )جـ(: َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

أَنَشاط 
َشاِرْك 5

التَّْفِكيرالتََّواُصلالَمْسُئوِليَّةَتْنِظيم الَوْقِت

ْسِخ:جـَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

َضْبط النَّْفِس

ُر َعْن َوَظاِئَف: ْن َكِلَماٍت ُتَعبِّ  َكوِّ

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

الَعَمُل َشرٌَف.

٦٦

ن كلمات تعبر عن وظائف:بنشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

d .التعبير عن الكلمات بالرسم
شرح النشاط:  

d  يطلب المعلم من التالميذ ترتيب الحروف ودمجها؛
نوا كلمة، ثم يعبروا عن هذه الكلمة بالرسم والكتابة. ليكوِّ

اإلجابة:   )طبيب - خباز - مهندس(

شارك5

ن اسم المهنة، ثم اكتبها:أنشاط  خمِّ

هدف النشاط:  

d .كتابة وتحدث: كتابة كلمة صحيحة تدل على الوظيفة
شرح النشاط:  

d  .يتيح المعلم للتالميذ وقًتا للرسم، والمشاركة

اتبع إرشادات معلمك في إمالء بنشاط 
الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:  

d .كتابة: استخدام قواعد اللغة عند الكتابة
شرح النشاط:  

d  تالميـذه مـن  ويطلـب  للِمهـن،  المعلـم صـوًرا   يعـرض 
المهـن. أسـماء هـذه  ف  تعـرُّ

d  .»يطلب منهم اإلجابة عن النشاط في »كتاب التلميذ

d  منـه تلميـذ ورقـة صغيـرة، ويطلـب  المعلـم كل  يعطـي 
قـراءة الكلمـات لزميلـه لُيمليهـا عليـه ليكتبهـا صحيحة، 
واآلخـر يقوم بنفـس الخطوة بعـد انتهـاء األول، والمعلم 

عهم.  يتابـع اإلمـالء، ويشـجِّ
ملحوظة: 

اإلمالء  فنشاط  مسبًقا؛  التلميذ  يحفظها  ال  اإلمالء  ١- كلمات 
الحروف  أصوات  بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس 

وأشكالها، وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
٢- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة.

تصويب اإلمالء: 

المعلم  • يكتبها  الكلمات  كتابة  من  التلميذ  يفُرغ  عندما 
صحيحة إمالئيًّا على السبورة.

اإلمالء  • )✓( على  لنفسه بوضع عالمة  تلميذ  يصوب كل 
التلميذ  فيكتب  خطأ  الكلمة  إمالء  كان  إذا  أما  الصحيح، 
وال  الصحيحة،  غير  الكلمة  بجانب  الصحيحة  الكلمة 

يمحو الخطأ.

اكتب بخط النسخ:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة في الكتابة
شرح النشاط:  

d  أثناء كنموذج  السبورة  على  الجملة  بكتابة  المعلم  يقوم 
متبعين  الجملة  بكتابة  هم  ويقومون  له،  التالميذ  متابعة 
إرشاداته، وفي هذه األثناء يتحرك بينهم؛ للتوجيه واإلرشاد 

للتصويب إن وجد خطأ.
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٦٧

نموذج السيرة الذاتية

تمهيد

d  ُيَعـدُّ نـص النمـوذج هو النـص المماثل للنـص الكتابي الـذي سـيقوم التلميذ بكتابته فـي آخر الموضـوع، ولذا يجـب التركيز
علـى كيفية كتابة السـيرة الذاتيـة،  وما المطلـوب لكتابتها.

تهيئة

d  مناقشة التالميذ في أسباب ظهور السيرة الذاتية، وأنها وسيلة من وسائل البحث عن الوظائف؛ بحيث يذكر فيها الشخص كل
مواهبه ومهاراته التي تؤهله للعمل بوظيفة ما، ثم يبدأ في مناقشتهم: كيف سيكتبونها؟ وما الُجمل التي سيكتبونها؟ وما الوظيفة 

التي يبحثون عنها؟ 

d .عمل سيرة ذاتية

d  - لفت نظر التلميذ لألشياء التي يجب توافرها في كتابة السيرة الذاتية؛  لكي تكون واضحة؛ كالكلمات المستخدمة  )األسماء
األفعال(.

d  .م للوظيفة المهارات والمواهب الموجودة لدى المتقدِّ

d .الوظيفة المتقدم لها

d .الكتابة الصحيحة، والخط الجيد

أكمل السيرة الذاتية بالكلمات اآلتية:نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة
شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن التالميـذ إكمـال السـيرة الذاتيـة بالكلمـات المناسـبة، ثـم يطلـب منهـم قـراءة النمـوذج، وتوجيـه عناية
عناصره. إلـى  التالميـذ 

d .)ال بد من تحديد اآلتي داخل كل سيرة ذاتية: )االسم - السن -  الموهبة - المهارات - الوظيفة المطلوبة
d .استخدام كلمات مالئمة، مع مراعاة عالمات الترقيم المناسبة

نشاط إضافي   

d .تقسيم التالميذ لمجموعات، وطلب عمل سيرة ذاتية لشخص آخر متقدم إلى وظيفة مختلفة

اأَلْهَداُف: 

67

اأَلْهَداُف: 

َنُموَذُج ِسيَرٍة َذاِتيٍَّة 

.......................... : َحازِم ُمَراد 

: ثاَلثُوَن .......................... نُّ السِّ

الَمْوِهَبُة:  ..........................

.......................... : التَّْخِطيُط الَجيُِّد – اإِلبَْداُع ِفي التَّْصِميِم 

الَوِظيَفُة: .......................... ِبَناء 

اأَلْهَداُف: 

67

اأَلْهَداُف: 

َة ِبالَكِلَماِت اآلِتَيِة: َنَشاط  اِتيَّ يَرَة الذَّ أْكِمِل السِّ

االْسُم ْسُمَعاًما الَمَهاَراُتالرَّ ُمَهْنِدُس

َنَشاط:  ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.
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اأَلْهَداُف: 

68

ِة:َنَشاط  اِتيَّ يَرِة الذَّ  َأْكِمْل َخِریَطَة َتْحِليِل السِّ

اأَلْهَداُف: 

68

ْكُل َواأُلْسُلوُب. َنَشاط: الِقراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: َتْقييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ
ٍة ِلَتْخطيِط الِكَتاَبِة.                الِكَتاَبُة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

 الَمْوِهَبُة 

الَمَهاَراُتالَوِظيَفُة

نُّ  االْسُم السِّ

٦٨

أكمل خريطة تحليل السيرة الذاتية:نشاط 

هدف النشاط:  

d  .القراءة بَفهم )األدب(: تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب

d .الكتابة: استخدام رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة

شرح النشاط:  

d .المعلم يقرأ مع تالميذه النص، ويطلب منهم تحليل ما فيه من معلومات

d  .)الكلمات المناسبة من )أسماء وحروف

d  .)االسم - السن - الموهبة - المهارات - الوظيفة(

d  يطلب المعلم من تالميذه تحليل النص ويشجعهم على ذلك، وتدوين النتائج التي توصلوا إليها في الخريطة التحليلية للسيرة
الذاتية  بأنفسهم، وبعد قراءتهم النموذج.
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٦٩

كتابة سيرة ذاتية

هدف النشاط:  

d  .الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة

d .الَفهم الِقرائي: معرفة بنية السيرة الذاتية، واستخدام الكلمات الوظيفية

d .المهارات الحياتية: تعلَّم لتكون/التواصل الجيد - تعلم لتتعايش/حل المشكالت

شرح النشاط:  

d  يناقـش المعلـم التالميـذ حـول أهميـة السـيرة الذاتية، وضـرورة االهتمـام بكتابـة مهاراتنـا ومواهبنا فيهـا؛ حيث إنها السـبيل
للحصـول علـى وظيفة. 

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة إيجاد الَعالقة بين األشياء المختلفة كالتواصل غير اللفظي، وعلى التالميذ التفكير
وباقي  تتطلبها  التي  والمهارات  المهنة  هذه  بين  الَعالقة  وتحديد  يكبرون،  عندما  بها  العمل  يفضلون  التي  المهنة  في 

متطلبات هذه الوظيفة الالزمة لوضعها في السيرة الذاتية، ثم التعبير عنها بُجمل ُمعبِّرة ومفيدة.
المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتعرف - التواصل - التفكير الناقد
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

d  يطلـب مـن تالميـذه تخيُّل أنهـم ذهبوا إلى المسـتقبل بعـد ٢٠ عاًما من اآلن، وسـيبحثون عـن وظائف، وعليهم كتابة سـيرهم
الذاتيـة؛ لكي يحصلـوا عليها.

d .ال بد من تحديد اآلتي داخل السيرة الذاتية:  االسم، السن، الموهبة، المهارات، الوظيفة المتقدم إليها

اأَلْهَداُف: 

69

اأَلْهَداُف: 

َمِن َوَنْذَهْب إَلى الُمْسَتْقَبِل،  ا َنْرَكْب آَلَة الزَّ َهيَّ

َنْحُن اآلَن ِفي َعاِم 2040، َوَقْد َكَبْرَت َوَحاَن َوْقُت 

َتْوِظيِفَك.. 

َة؛ ِلَتْلَتِحَق ِبالَوِظيَفِة  اِتيَّ ا اْكُتْب ِسيَرَتَك الذَّ َهيَّ

َها. الَِّتي ُتِحبُّ

كَِلَماٌت ُمَناِسبٌَة َمْوِهَبٌة 

َوَمَهاَرٌة َوَوِظيَفٌة

االْسُم: .....................................................................................................................

...................................................................................................................... : نُّ السِّ

الَمْوِهَبُة: ..............................................................................................................

الَمَهاَراُت: ............................................................................................................

الَوِظيَفُة: ...............................................................................................................

ُجَمٌل َصِحيَحٌة

إِْماَلٌء َصِحيٌح

َخطٌّ َجِميٌل

َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة - ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. َنَشاط: الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ اأَلْهَداُف: 

69

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

70

اأَلْهَداُف: 

70

ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة ِلَتْقِويِتَها،  َمَع التَّ ْخِصيَّ الِكَتاَبُة:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ
ْكُل َواأُلْسُلوُب. َتْقِييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ

َأْلَتِزُم َداِئًما ُأَحاِوُل َأْن َأْلَتِزَم  

االْسُم: .......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ : نُّ السِّ

الَمْوِهَبُة: ................................................................................................................................................................................

الَمَهاَراُت: .............................................................................................................................................................................. 

الَوِظيَفُة: .................................................................................................................................................................................

َمْوِهَبِتي َوَمَهاَراِتي 

َوَوِظيَفِتي

َكِلَماِتي ُمَناِسَبٌة

ُجَمِلي َصِحيَحٌة

إِْمالِئي َصِحيٌح

ي َجِميٌل َخطِّ

ْقِييِم              َأْلَتِزُم ُمْعَظَم َمَعاِیيُر التَّ
الَوْقِت   

  َأْلَتِزُم َبْعَض 
الَوْقِت 

اِتيِّ  ْقِييِم الذَّ ِة َبْعَد التَّ اِتيَّ يَرِة الذَّ َسُأِعيُد ِكَتاَبَة السِّ

٧٠

تقييـم ذاتـي لكتابتي

d  ف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار، ويسـتطيع أيًضـا أن يمثلها على يقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛ ليتعـرَّ
السـبورة؛ بـأن يقـول: إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع  أمـام ألتـزم دائًمـا.. أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع 
 أمـام ألتـزم معظـم الوقت.. أمـا إذا وجدت كثيـٌر من األخطاء فتضـع  أمام ألتزم بعـض الوقت .. أمـا إذا كانت كل 

كلمـات السـيرة الذاتيـة بها أخطـاء فتضع أمـام أحـاول أن ألتزم.

d .بعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء  التي رآها أثناء مروره بينهم، وكيفية التقييم الذاتي لها

d  يقـوم التالميـذ بعـد كتابـة »سـيرهم الذاتيـة« بمراجعـة المعاييـر التـي عليهـا تمـت كتابتهـا، ويقـوم كل تلميـذ بإعطاء نفسـه
التقديـر المناسـب َوْفَقـا لمـا تـم عمله.

بعد مالحظة األخطاء، أعد كتابة السيرة الذاتية مرة أخرى مع تصويب أخطائك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .مراجعة الكتابة لتقويتها، مع التوجيه والدعم

شرح النشاط:  

d  سـيقوم التالميـذ بعـد التقييـم الذاتـي ألنفسـهم ومالحظـة األخطـاء التـي وقعـوا فيهـا بكتابـة نفس نـص السـيرة الذاتيـة مرة
أخـرى، ولكـن هـذه المـرة سـيتجنبون كل األخطـاء التـي وقعـوا فيهـا أول مرة.

ملحوظة:  تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d .بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة السيرة الذاتية متجنًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم

d  يقـرأ المعلـم عمـل التلميـذ ويعطي له تغذيـة راجعـة )تعليًقا( بنـاءًة؛ أي يركز على شـيء إيجابي فـي عمله، ويمدحـه، خاصًة
ـنًا بيـن المحاولة األولـى للكتابة والمحاولـة الثانية. إذا وجد تحسُّ
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تقييم تكويني

فكر، ثم أجب:1نشاط 

هدف النشاط:  

d .طرح األسئلة حول التفاصيل األساسية في النص، واإلجابة عنها

شرح النشاط:  

d .ر األحداث التي دارت في النص، ثم استكمال الجملة الموجودة أسفل كل صورة سيقوم التالميذ بمالحظة الصور؛ لتذكُّ

اإلجابة:  

- الرسم
- كان طبيًبا

- مهندس بناء

اكتب وعبر:2نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة جملة مفيدة باستخدام عالمة الترقيم المناسبة في نهايتها

شرح النشاط:  

d   .يقوم التالميذ بمالحظة الصورتين اللتين هما أساًسا مشاهد من القصة، ويعبرون عن كل منهما بجملة واحدة صحيحة

ب األخطاء في الُجمل اآلتية:3نشاط  صوِّ

هدف النشاط:  

d .)أساليب: يميز بين أنواع الكلمة )اسم - فعل - حرف

شرح النشاط:  

d   .يقوم التالميذ بقراءة الُجمل، ومالحظة الخطأ الموجود بها، وكتابة الجملة بعد تصويبها

اإلجابة:  

- فعل
- حرف

- اسم

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

ْر، ُثمَّ َأِجْب: 1َنَشاط   َفكِّ

ْر:2َنَشاط  ُاْكُتْب َوَعبِّ

ِب اأَلْخَطاَء ِفي الُجَمِل اآلِتَيِة:3َنَشاط  َصوِّ

. ِة ِفي النَّصِّ َفاِصيِل األَساِسيَّ َنَشاط 1: َطْرُح األْسِئَلِة َواإلَجاَبُة َعْنَها َحْوَل التَّ
ْرِقيِم ).( ِفي ِنَهاَيِتَها. َنَشاط 2: ِكَتاَبُة ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة ِباْسِتْخَداِم َعالَمِة التَّ

ْمِييُز َبْيَن أْنَواِع الَكِلَمِة )اْسٍم - ِفْعٍل - َحْرٍف(. َنَشاط 3:  أَساِليُب: التَّ

َكِلَمُة )ُيْنِقُذ( اْسٌم.

َكِلَمُة )َسْلَمى( َحرٌْف.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..................................................................................................................................................................

ِمْهَنُة َحاِزم َكاَنْتَوِظيَفُة َواِلِد أْحَمَدَمْوِهَبُة َسْلَمى َكاَنْت 
.............................................................................................................................................................................................

َكِلَمُة )ِمْن( ِفْعٌل.
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4َنَشاط 

5َنَشاط 

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: اْخَتْر ِممَّ

ُاْكُتْب َما ُیْمَلى َعَلْيَك:

َنَشاط 4: اْسِتْخَداُم ُحُروِف الَجرِّ الُمَناِسَبِة ِفي الُجَمِل.
َغِة ِفي الِكَتاَبِة. َنَشاط 5:   اْسِتْخَداُم َقواِعِد اللُّ

َنَشاط 6:  َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

إَِلى         َعن         ِفي

إَِلى         ِمن         َعن

ِفي         َعن         إَِلى

ْسِخ:6َنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

ِبيُب ....................................................... الُمْسَتْشَفى.                 1- َيْعَمُل الطَّ

2- الرَّْسُم ............................................................. الُهَواَياِت الَجِميَلِة.                

3- َيْذَهُب الُمَعلُِّم ................................................... َعَمِلِه َصَباًحا.                      

ؤاِل َيَتَعلَُّم اإلِْنَساُن. ِبالسُّ

٧٢

اختر مما بين القوسين:4نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام حروف الجر المناسبة في الُجمل

اإلجابة:  

١- في 
٢- من 
٣- إلى 

اكتب ما يملى عليك:5نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة مع مراعاة القواعد الصحيحة لها

شرح النشاط:

d   .)يقوم المعلم بإمالء التالميذ هذه الكلمات: )مهارة - موهبة - وظيفة - عمل

اكتب بخط النسخ:6نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة الحروف كتابة صحيحة، مع مراعاة َعالقة الحرف بالسطر
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مراجعة

تهيئة

d  طيلـة التلميـذ  تعلمـه  فيمـا  ـاًل  تأمُّ تعـد  المراجعـة  هـذه 
أكـون؟«.  »مـن  محـور  فـي  السـابقة  المرحلـة 

d   ،يسـتطيع المعلـم عـرض المفاهيم التـي تعلمهـا التالميذ
ويعـرض أيًضـا المهـارات واألسـاليب التـي يشـعر بأنها 
تصـل إليهـم بشـكل جيـد.. ولـه أيًضـا أن يضيـف أسـئلة 

جديـدة؛ لمراجعـة مـا تـم تعلُّمـه معهم. 
d  ــر تالميــذه بالنقــاط المهمــة التــي درســوها يمكنــه أن يذكِّ

ــوا  ــا تعلم ــور وم ــن المح ــط بي ــة، ويرب ــرة الماضي الفت
ــه  ــيمكنه من ــا س ــل فيم ــذ بالتأم ــوم  كل تلمي ــه، ويق في
هــذا المحــور فــي مواجهــة الحيــاة، والتعامــل مــع 
ــن  ــه م ــا تعلم ــا م ــن خالله ــر م ــي يظه ــف الت المواق
مهــارات وســلوك، وكيــف ســينعكس ســلوك المواَطنــة، 
ــي  ــف الت ــع المواق ــه م ــي تعاُمل ــف ف ــر، والتعاط والتقدي

ــه.  ــد تعلُّم ــتواجهه بع س
d  ال بـد أن ُيظهـر التلميـذ تغييًرا في سـلوكه ناحيـة المواقف

تجـاه  وكذلـك  زمالئـه،  ِقبـل  ومـن  بمدرسـته،  السـلبية 
طعامـه، وتناولـه الوجبـات الصحيـة، ويبـدو ذلـك أيًضـا 
بوضـوح في تقديـره واحترامـه، وتغييـر نظرتـه للوظائف 

والِمهـن المختلفـة بعـد دراسـته موضـوع الوظائـف.

أكمل بكلمات مناسبة:1نشاط 

هدف النشاط:  

d .قراءة بطالقة: استخدام الكلمات الجديدة المناسبة مع السياق

شرح النشاط:  

d  ،ُيخـرج المعلـم البطاقات التي اسـتخدمها طيلـة المحور
ويطلب من تالميذه قراءتها، ويشـجعهم على اسـتخدامها 

باسـتمرار في حديثهم.

اإلجابة:  متوازن/طعام /وجبة/نشيط/التعليم/أكون

أدخل الكلمات اآلتية في ُجمل 2نشاط 
من إنشائك:

d  ُيْقَبــل مــن التلميــذ أي جملــة يأتــي بهــا مــا دامــت
وتأليًفــا. كتابــًة،  صحيحــة 

هدف النشاط:  

d  الُجمل باستخدام الكلمات الجديدة قراءة وكتابة: تأليف 
التي تعلمها.

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم منهم قـراءة الكلمات، ووضعهـا في ُجمل
معناها. توضح 

اإلجابة:   »متروكة للتلميذ«

أكمــل الُجمــل اآلتيــة بما هــو مطلوب 3نشاط 
بين القوســين:

هدف النشاط:  

d .أساليب وتراكيب: استخدام قواعد النحو في الكتابة

شرح النشاط:  

d  ه التالميذ لقراءة النشاط، ويسألهم عن على المعلم أن يوجِّ
طريقة إجابته، ثم  يشرح لهم المطلوب منه بعد مناقشتهم.

اإلجابة:   

) أ ( متى سافرت إلى اإلسكندرية؟
)ب( نحن تالميذ ماهرون.

)جـ( ذهبت إلى المدرسة صباًحا.

نشاط إضافي

d  المحور دراستك  خالل  من  أعجبك  موضوع  عن  عبر 
األول، ولماذا أعجبك؟ وتحدث مع ُمعلمك وزميلك عن 

الذي تعلمته من خالل هذا الموضوع.
هدف النشاط:  

d .استماع وتحدث وكتابة: مراعاة قواعد اللغة

شرح النشاط:  

d  ويتأمـل المحـور،  خـالل  تعلمـوه  مـا  المعلـم  يناقـش 
ارتباطهـا بمعنـى  التـي ُقدمـت بـه، ومـدى  الموضوعـات 
بالفعـل.  موضوعـات  مـن  يناقشـه  ومـا  نفسـه،  المحـور 

d  ،يهتم المعلم بربط ما تعلمه التالميذ خالل المحور بحياتهم
وكيف يؤثر التعليم في تغيير سلوكهم وتفكيرهم.

٧٣

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

َنِشيٌطُمَتَواِزٌنأَُكوَنَوْجَبًة

1َنَشاط 

2َنَشاط 

3َنَشاط 

َأْكِمِل ِبَكِلَماٍت ُمَناِسَبٍة: 

َأْدِخِل الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشاِئَك:

َأْكِمِل الُجَمَل اآلِتَيَة ِبَما ُهَو َمْطُلوٌب َبْيَن الَقْوَسْيِن:

َياِق. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة ِبَطالَقٍة: اْسِتْخَداُم الَكِلَماِت الَجِديَدِة الُمَناِسَبِة َمَع السِّ
َمها. َنَشاط 2: ِقَراَءُة َوِكَتاَبُة َوَتأِليُف الُجَمِل ِباْسِتْخَداِم الَكِلَماِت الَجِديَدِة الَِّتي َتَعلَّ

ْحِو ِفي الِكَتاَبِة. َنَشاط 3:  أَساِليُب َوَتراِكيُب: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد النَّ

......................................................................................................................................................................................................... 

َمْوِهَبة                            

......................................................................................................................................................................................................... 

 ِمْهَنة

......................................................................................................................................................................................................... 

َمَهاَرة                               

ِة َلْياًل.     )َضْع ُسؤااًل( ............................................................................................... أ- َساَفرُْت إَِلى اإلِْسَكْندِريَّ

ب- أََنا ِتْلِميٌذ َماِهٌر.                   )اْسَتْخِدْم َنْحُن َبَداًل ِمْن أََنا(...........................................................

................................................................................................ ) جـ- َذَهْبُت ........... الَمْدرََسِة َصَباًحا.  )َحرْف َجرٍّ

التَّْعِليَم َطَعاَم

 ، َراِسيِّ أََنا أَْحَمُد ِتْلِميٌذ ............................؛ ألَنَِّني أََتَناَوُل ........................... الَفُطوِر ُكلَّ َيْوٍم َقْبَل الَيْوِم الدِّ

يًَّة؛ ألَْذَهَب إَلى َمْدرََسِتي َوأََنا ................................. َصِديِقي ِفي َمْدرََسِتي  ُل ................................ ِصحِّ ُأَفضِّ

اْسُمُه َنِجيٌب، َوُيِحبُّ .................................. َوالَعَمَل، أََتَمنَّى أَْن .............................. َطِبيًبا ِفي الُمْسَتْقَبـِل.
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العالم من حولي

تمهيد

d يدخل المعلم الفصل، ويسأل التالميذ: من يعرف أين نعيش؟

d .وبعد مشاركتهم،  يسألهم: من يعيش معنا؟ وبعد ذلك يذكر لهم أمثلة للحيوانات واألشجار

d  يسألهم: وماذا يوجد أيًضا في عالمنا؟ وبعد مشاركتهم يذكر لهم أمثلة كالبحار، واألنهار، والسماء، والنجوم، والشمس، ويقوم
بعمل النشاط. 

العالم من حولي:نشاط 

هدف النشاط:   

d  .االستماع والتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء

شرح النشاط:   

d  يرسم المعلم على السبورة دائرة كبيرة، ويطلب منهم أن يرسموا واحدًة مثلها، ويوضح لهم أن هذه الدائرة هي عالمنا، وعلى
كل منا أن يضع بداخلها ما يوجد في عالمنا الذي نعيش فيه. 

d     يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة ُحسن االستماع - المناقشات الجماعية - التعبير اللفظي، وغير اللفظي

d  ه المعلم نظر كل تلميذ قبل بداية النشاط إلى  أهمية االستماع الجيد أثناء المناقشات، ويعبر التالميذ عن معرفتهم قد يوجِّ
لألشياء الموجودة في عالمنا  بشكل لفظي )التحدث(  وغير لفظي )الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتكون - التواصل
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا
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اِني الِمْحَوُر الثَّ

٧٤ دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول



اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

ُل الَمْوُضوُع اأَلوَّ

سماء الليل

تمهيد

d  فماذا لياًل؛  للسماء  ينظرون  أنهم  ويتخيلوا  ُيغمضوا عيونهم،  أن  التالميذ  األنوار، ويطلب من  وُيطفئ  الفصل،  المعلم  يدخل 
سيجدون؟ وبعد مشاركتهم يطلب منهم عمل نشاط.

سماء الليل:نشاط 

هدف النشاط:   

d  .المشاركة بفاعلية في بعض المحادثات

شرح النشاط:   

d  يطلب المعلم من كل تلميذ أن ُيعبِّر عما في مخيلته بالرسم والكتابة عن السماء وما بها، ثم يختار مجموعة عشوائية الستعراض

ما تم عمله.

d .يتيح هذا النشاط  فرصة تنمية مهارة ُحسن االستماع - التعبير عن الذات

d :ه المعلم نظر كل تلميذ قبل بداية النشاط إلى  كيفية المشاركة مع األصدقاء؛ بأن قد يوجِّ
     - تكون فكرته واضحة.

     - يعبر عنها بشكل لفظي )التحدث(  وغير لفظي )الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا
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أنشطة قصة االستماع

ال أحب الظالم 

تمهيد

d قبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة يطلب من تالميذه أن ينتبهوا جيًدا ألحداثها 
وتفاصيلها؛ حتى يسهل عليهم اإلجابة عن األسئلة الموجودة بـ»كتاب التلميذ« )المعلم فقط من يقرأ 

       القصة، وعلى التلميذ االستماع فقط، ثم حل التدريبات الموجودة بالكتاب(، ثم يرسم المعلم  على السبورة شمًسا، وقمًرا، 
وأرًضا، وِمصباًحا، ويسألهم: ما المشترك بين هذه الرسومات؟ وبعد مشاركتهم واالستماع إليهم ُيخبرهم بأنه سيقرأ قصة 

للتوضيح.

ِصل كل صورة لما تعبر عنه:1نشاط 

هدف النشاط:   

تفسير الكلمات والعبارات كما يتم استخدامها في النص. •

شرح النشاط:   

يوصل التالميذ كل صورة لما تعبر عنه. •

صنف ما يحدث في الليل والنهار:2نشاط 

هدف النشاط:   

القراءة بحذر؛ لتحديد ما يقوله النص صراحًة. •

شرح النشاط:   

d  يقوم التالميذ بالقراءة في الليل والنهار، ويوضح لهم المعلم أن عليهم قراءة الُجمل المكتوبة أعاله، وإعادة كتابتها مرة أخرى
باألسفل في الليل أو في النهار حسب اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:  ينمو الشعر في الليل/تظهر األسنان في الليل/تنمو األشجار في النهار

اأَلْهَداُف: 
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1َنَشاط 

2َنَشاط 

. َنَشاط 1:  َتْفِسيُر الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت َكَما َيِتمُّ اْسِتْخَداُمَها ِفي النَّصِّ
َنَشاط 2:  الِقَراَءُة ِبَحَذٍر؛ ِلَتْحِديِد َما َيُقوُلُه النَّصُّ َصَراَحًة.

ِمَك: ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

َهاِر: ْيِل َوالنَّ ْف َما َيْحُدُث ِفي اللَّ َصنِّ

طَاَقة

ُمْخَتَبر

َقَمر

نُُجوم

تَْنُمو األْشَجاُر تَظَْهُر األْسَناُن

ْيِل  َهاِرِفي اللَّ ِفي النَّ

ُر َعْنُه: ِصْل ُكلَّ ُصوَرٍة ِلَما ُتَعبِّ

ْعُر يَْنُمو الشَّ

٧٦

قصة االستماع

)ال أحب الظالم(

بدليل المعلم

صفحة 1٦2
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اأَلْهَداُف: 
. َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاط 3:  َتْحِديُد الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت الُمَناِسَبِة للسِّ

اِعَمِة. ئيَسِة الدَّ َفاِصيِل َوالِفَكِر الرَّ ، َوَتْلِخيُص التَّ ِة للنَّصِّ َنَشاط 4:  َتْحِديُد الَمْوُضوَعاِت الَمْرَكِزيَّ

3َنَشاط 

4َنَشاط 

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة: َعبِّ

ْر: الِحْظ َوَعبِّ

٧٧

ر عن كل صورة:3نشاط  عبِّ

هدف النشاط:   

d   .تحديد الكلمات والعبارات المناسبة للسياق في النص

شرح النشاط:   

d .ُيخبر المعلم تالميذه بأحجيٍة تحتاج إلى تركيز بعد قراءة القصة

d .ثم يطرح عليهم النشاط، ويطلب منهم اإلجابة عنه بجملة من إنشائهم

اإلجابة:   طاقة الشمس /شمس/قمر

ر:4نشاط  الحظ وعبِّ

هدف النشاط:   

d   .تحديد الموضوعات المركزية للنص، وتلخيص التفاصيل والِفَكر الرئيسة الداعمة

شرح النشاط:   

d  أن يفيد بمعنى  أن  التعبير؛ بشرط  تلميذ حرية  يعبر عنها )لكل  ما  ثم كتابة  الصورة جيًدا،  التالميذ مالحظة  المعلم من  يطلب 

األرض تدور حول نفسها، وذلك سبٌب في وجود الظالم أو الليل(.

d .يختار المعلم مجموعة من التالميذ الستعراض ما قاموا به

نشاط تطبيقي 

هدف النشاط:   

d   .تحديد ما يريد المعلم شرحه أو وصفه

شرح النشاط:   

d  يقسم المعلم التالميذ  إلى أربع مجموعات؛ الشمس، والقمر، والظل، والضوء.. ويطلب من كل مجموعة المناقشة، ويذكر كل
المعلومات الخاصة باسمها، وتعرض كل مجموعة ما قامت به. 
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ْعِبيُر ِبالِكَتاَبِة. َنَشاط 1:  التَّ
َنَشاط 2:  الَجْمُع َبْيَن الُحُروِف ِلَتْكِويِن َكِلَماٍت.

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ِبُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة:1َنَشاط  َعبِّ

م
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ظ
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َن َكِلَماٍت، ُثمَّ َضْعَها ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشاِئَك:2َنَشاط  اْجَمِع الُحُروَف ِلُتَكوِّ

٧٨

الحظ وتعلم

تمهيد

d  م التالميذ إلى مجموعات بعدد الكلمات، ويطلب من كل مجموعة يرسم المعلم شمًسا،  كوكًبا، سحاًبا، قمًرا، نجوًما، ثم يقسِّ
أن تختار صورة، ثم تهجية كلمة مناسبة للصورة، وكتابتها، وتحديد عدد المقاطع بها، ونوعها.  

 عبر عن كل صورة بجملة مفيدة:1نشاط 

هدف النشاط:   

d   .كتابة ُجمل صحيحة

شرح النشاط:   

d .استراتيجيات التأمل أو االنعكاس

d  يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور اآلتية، ثم يسألهم: ماذا ترون؟ ثم يطلب منهم التعبير عنها بجملة، كل على حدة، بعد
إعطاء ما يكفي من الوقت يطلب من التلميذ ذكر اإلجابة، ثم يعطي وقًتا إضافيًّا إذا أراد أحدهم تعديل شيء ما.

d )اإلجابة:  )متروكة للتلميذ

اجمع الحروف لتكون كلمات، ثم ضعها في ُجمل من إنشائك:2نشاط 

هدف النشاط:   

d  .الجمع بين الحروف لتكوين كلمات

شرح النشاط:   

d  .يطلب المعلم من التالميذ البحث عن الكلمات التي تعبر عن كل صورة
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اأَلْهَداُف: 
َنَشاط 3:  َتْمِييُز االْسِم ِمَن الِفْعِل ِمَن الَحْرِف.

ِحيَح للَكِلَمِة. ى الصَّ َهجِّ َنَشاط 4:  َتْمِييُز التَّ
ْمِييُز َبْيَن الِفْعِل َواالْسِم َوالَحْرِف. َنَشاط 5: التَّ

3َنَشاط 

5َنَشاط 

ْن َكِلَماٍت َصِحيَحًة ِمَن الُحُروِف اآلِتَيِة:4َنَشاط  َكوِّ

)خ - ب - ت - ر - م()أ - ر - ا - ش - ج()م - ج - ن - و(

ِحيِح َكالِمَثاِل: ِف الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي َمَكاِنَها الصَّ َصنِّ

َيْكَتِشُفإَِلىَتَناُماألَْشَجاُرِفي

الَحْرُفاالْسُم

األَْشَجاُر

الِفْعُل

الُغُروُب

األَْفَعاُل

ُاْكُتْب َبْعَض اأَلْفَعاِل: 

٧٩

اكتب بعض األفعال:3نشاط 

هدف النشاط:   

d .تمييز االسم من الفعل من الحرف

شرح النشاط:   

d .يكتب التالميذ أربعة أفعال تم االستماع إليها في القصة

d )اإلجابة:  )متروكة للتلميذ

ن كلمات صحيحة من الحروف اآلتية: 4نشاط  كوِّ

هدف النشاط:   

d .ي الصحيح للكلمة يميز التهجِّ

شرح النشاط:   

d .ًنا كلمة مفيدة يرتب التلميذ الحروف ُمكوِّ

اإلجابة:  نجوم/أشجار/مختبر

صنف الكلمات اآلتية في مكانها الصحيح كالمثال:٥نشاط 

هدف النشاط:   

d .التمييز بين الفعل واالسم والحرف

شرح النشاط:   

d .)االستراتيجية: المشاركة النشطة )األنشطة االستكشافية

d  السبورة جدواًل أفعال، وثالثة حروف، ويرسم على  به بطاقات مكتوب عليها أسماء، وأخرى  المعلم ومعه صندوق  يدخـل 

يقسمه إلى اسم، فعل، حرف، ويخبرهم بأنه سُيخرج من الصندوق شيًئا ما، وعلى كل منهم أن يخبره أين يضعه، وبعد االنتهاء 

من هذه اللعبة كمراجعة على االسم والفعل والحرف يطلب منهم حل التدريبات.

الحرف )إلى ، فى( الفعل )تنام ، يكتشف(    اإلجابة:  االسم )األشجار ، الغروب(  

ر واكتب نشاط تطبيقي   فكِّ

هدف النشاط:   

d   .تمييز االسم من الفعل من الحرف

شرح النشاط:   

d  .يرسم المعلم على السبورة خريطة ذهنية لألفعال التي استمع التالميذ إليها في القصة، ويتشاركون جميًعا في حلها

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(
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ُر.  ٌل ُيالِحُظ َجيًِّدا َوُيَفكِّ َساِهٌر ُمَتأمِّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني

ُمْظِلٌم

ٌر ُمَتَفكِّ

اْنِقالًبا ِلُصورَِتي 

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َهَذا الَمَكاُن ُمْعِتٌم؛ َل أََرى َشْيًئا.

أََرى اْنِعَكاَس ُصورَِتي ِفي الِمرْآِة.

٨٢

ملحوظة
ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  1-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - 2-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.
تهيئة

d  التالميذ ويسأل  مغلق،  صندوق  وبيده  الفصل  المعلم  يدخل 
إليه  يجذبهم  ولكي  المناقشة،  نهاية  في  ويفتحه  بداخله،  عما 
يتركهم ليسألوا عن الصندوق وما بداخله، ويهتم هو بأسئلتهم، 
به صورة  يجدون  ثم  األسئلة،  يواصلوا طرح  أن  منهم  ويطلب 
للقمر وأخرى للشمس، ومجموعة كلمات على بطاقات ورقية، 
وُيخرج  الصندوق  المعلم  يفتح  للدرس..  صور  ومجموعة 
ويطلب  البطاقات،  عن  سؤالهم  في  ويبدأ  والصور،  البطاقات 

منهم أن يخمنوا موضوع النص الذي سيدرسونه، وفكرته. 

فكر 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  التعبير عن المعنى بالرسم.  
شرح النشاط:   

d .)استراتيجية المناقشة - الوسيلة التعليمية: )صور
d  ،حدة على  كل  كتبهم،  في  يرسموا  أن  المعلم  منهم  يطلب 

ويقوم هو بعمل عصف ذهني حول مصادر الضوء الموجودة 
على سطح األرض سواء كانت طبيعية كالقمر لياًل، والشمس 
المناقشة  ويدير  الكهربائي..  كالمصباح  طبيعية  وغير  نهاًرا، 
حتى يتوصل إلى أن مصدر الضوء على األرض هو الشمس، 

ونور القمر يأتي من انعكاس ضوئها عليه.

d  تحديـد مهـارة   لتنميـة  فرصـة  النشـاط  هـذا  يتيـح 
المختلفـة.  األشـياء  بيـن  الَعالقـات 

d  فـي الموجـودة  األشـياء  بيـن  العالقـة  التالميـذ  يحـدد 
السـماء وبيـن الضـوء الذي ينيـر األرض حتـى يتوصلوا 
للمصـدر المناسـب، ويعبـروا عنـه بالرسـم والكتابـة. 

المهارات الحياتية:   
d .يةتعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ات
حي

 ال
ت

ارا
ه

لم
ا

اقرأ واكتشف 2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات.  

شرح النشاط:   
d  .)استراتيجية )فكر - ناقش - شارك
d  :في هذا النشاط يقسم المعلم تالميذه لثالث مجموعات

 - المجموعـة األولـى: يقـوم بتوزيـع بطاقات عليهـا الكلمات 
الجديـدة )انعـكاس، متأمـل، معتـم( ويطلـب منهـم قراءتهـا، 

والتفكيـر فـي معناها.
التي  الُجمل  عليها  بطاقات  بتوزيع  يقوم  الثانية:  المجموعة   -  
البحث  منهم  ويطلب  معانيها،  ليفهموا  الكلمات؛  على  تحتوي 
وينتقلوا  الجديدة(،  )الكلمات  خط  تحتها  التي  للكلمة  معنى  عن 

للمجموعة الثالثة للبحث. 
الكلمات  معاني  معها  التي  المجموعة  الثالثة:  المجموعة   -  

الجديدة  )مظلم، انقالًبا لصورتي، متفكر(.
d .يطلب المعلم من 3 مجموعات العرض بعد المناقشة
d  ف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة في هذا النشاط يتعرَّ

في النص قبل قراءته من خالل سياق )جملة( وصورة.
d  في والَبدء  اإلرشادات،  قراءة  إلى  التالميذ  المعلم  ه  يوجِّ

الوقت  بعض  ويتيح  حدة،  على  تلميذ  كل  النشاط،  حل 
يفكر  تلميذ  كل  أن  من  ليتأكد  دقائق(؛   ٥-٧ )من  لذلك 
منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  وينهي  الحل،  في  وحده 
بعض  ويتيح  مجموعات،  في  أو  ثنائيًّا  الحلول  يقارنوا  أن 
الوقت لذلك )من 3-٥ دقائق(، ثم يتجول بينهم ليتعرف 

أية تحديات تواجههم، وال يقوم بتصويب أي خطأ.
d  يقـوم بمشـاركة الحلـول معهـم جميًعـا، مـع التركيز على

التحديـات التـي واجهتهم أو يقـوم باسـتخراج اإلجابات 
منهـم، مؤكـًدا اإلجابـة الصحيحة. 

d  يتيح هذا النشاط فرصة لتنمية مهارة تحديد العالقات
بين األشياء المختلفة - دقة المالحظة.

d  يقوم التالميذ بمالحظة  معنى الكلمة في الجملة وإيجاد
العالقة بين الصورة والجملة والكلمات المناسبة.

d  ههم المعلم للتدقيق في الصور وقراءة الُجمل يوجِّ
الصورة والمعنى  بين ما وجدوه في  بدقة، والربط 

من الجملة ليصلوا إلى معنى الكلمة. 
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
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ت
ارا

ه
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ا

النصوص  خالل  من  ـ  نبني  نحن  المعلم،  عزيزي  ملحوظة: 
التــي نقدمها لتالميــذ الصف الثاني االبتدائي ـ كلماتهم وثروتهم 
اللغوية، فال بد أن يفهم كل تلميذ الكلمات المقدمة في أي نص من 
خالل االستخدام والسياق، وليس عن طريق الحفظ والتلقين؛ فكل 
تلميذ ال ُبدَّ أن يستخدم الكلمات التي يتعلمها، وذلك عبر متابعتنا 
واهتمامنا باستخدامها ووضعها على بطاقات، واالهتمام بالقراءة 
اليومية لها، واستخدامها من خالل الُجمل والكتابة لها باستمرار، 
الكلمات  واستخدام  الُجمل،  لتركيب  التالميذ  توجيه  عبر  وذلك 

التي يتعلمونها، وكذلك بواسطة إمالء الكلمات الجديدة.
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اقرأ النص، ثم أجب:بنشاط 

تهيئة

d  تعوق قد  التي  الجديدة  الكلمات  التالميذ  ف  تعرَّ أن  بعد 
َفهم النص، يقرءونه قراءًة صامتًة لَفهم معناه، واإلجابة عن 

األسئلة، كل على حدة.
d  يقول المعلم للتالميذ إنهم سيقرءون قصة قصيرة عن ولد

اسمه ساهر، وال يعطيهم معلومات أكثر من ذلك.
d  األسئلة يقرءوا  بأن  واضحة؛  إرشادات  المعلم  يعطيهم   

محدًدا  وقًتا  لهم  ويترك  األسئلة،  وحل  النص،  ثم  أواًل، 
لذلك.

هدف النشاط:   

d  كل من  األساسي  الغرض  وَفهم  بطالقة،  النصوص  قراءة 
نص.

شرح النشاط:   

d  يطلـب المعلـم منهـم قـراءة األسـئلة أواًل، ويحـدد لهـم
وقًتـا لمـدة دقيقتيـن، ثـم يطلـب منهم قـراءة النـص قراءة 
صامتـة فـي هـدوء، ويحـدد خمـس دقائـق وقًتا لهـم، مع 
االهتمـام بوضع خطوط تحـت الكلمات التي لـم يفهمها 

كل منهـم أثنـاء اطالعـه علـى النـص وقراءته.

اإلجابة:  

1-  متأمل.         2- معتم.         3- انعكاس         ٤-  متعجًبا.
٥ - )متروكة للتلميذ(

ضع الكلمات اآلتية في مكانها جـنشاط 
المناسب:

تهيئة

d  يعرفها التي  مع  الجديدة  الكلمات  تلميذ  كل  يستخدم 
يدل على مدى  ما  جديد، وهو  في سياق  بالنص  وُذكرت 

َفهمه معناها.

هدف النشاط:   

d  تصويب أو  تأكيد  أو  الستنتاج  الجملة؛  سياق  استخدام 
معاني الكلمات.

شرح النشاط:   

d  في والَبدء  اإلرشادات،  قراءة  إلى  التالميذ  المعلم  ه  يوجِّ

الوقت  بعض  ويتيح  حدة،  على  تلميذ  كل  النشاط،  حل 
لذلك )من ٥-٧ دقائق(، ويتأكد من أن كل تلميذ يفكر في 
الحل بمفرده، وفي هذا الوقت يتجول هو بينهم؛ ليتأكد من 
أن كالًّ منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ 

لديهم.
d  ينهي المعلم النشاط، ويطلب منهم أن يقارنوا الحلول ثنائيًّا

لذلك )من 3-٥  الوقت  ويتيح بعض  أو في مجموعات، 
دقائق(، ويتحرك بينهم ليتعرف أية تحديات تواجههم، وال 

يقوم بتصويب أي خطأ.
d  على التركيز  مع  جميًعا،  معهم  الحلول  بمشاركة  يقوم 

اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 
منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

ِصف كل صورة مستخدًما كلماتك دنشاط 
الجديدة:

هدف النشاط:   

d .التعبير عن الرسم بالكلمات

شرح النشاط:   

d .)استراتيجية الُمحاكاة )اللعب بالتخيل
d   يطلـب المعلم مـن تالميـذه أن يغمضوا أعينهـم ويتخيلوا

أنهـم صعـدوا  إلى سـطح القمر.
d )تخيل أنك صعدت إلى القمر؛ ماذا سترى هناك؟ )ِصف
d ماذا ستأخذ معك في رحلتك؟ 
d  يبـدأ المعلـم ويذكر الجملـة األولـى بالليل صعـدت إلى

..................... ورأيـت  القمر 
d  يطلـب مـن التالميـذ اسـتخدام الكلمـات التـي تعلموهـا

فـي الجمـل التـي يعبـرون بهـا عـن رحلتهم.
d  التلميذ« والتعبير عن كل صورة »كتاب  يطلب منهم فتح 

بجملة مناسبة مستخدمين الكلمات الجديدة.
d .)السماء - القمر - معتم - بعيد - متأمل - انعكاس(
d  فـي هذا النشـاط ُيتاح للتالميـذ فرصة التعبير عن أنفسـهم

باسـتخدام الكلمـات التي تعلموها في سـياق آخـر بكتابة 
ُجمـل مـن تعبيرهـم، وال ُيشـترط أن تكـون هـذه الُجمـل 

ملتزمـة بقواعـد اللغة. 

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(
اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 
 . ُصوِص، َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ َنَشاط 2 )ب(: الِقَراَءُة ِبَطالَقٍة: ِقَراَءُة النُّ
َنَشاط 2 )جـ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج أْو َتأِكيِد أْو َتْصويِب َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْسِم ِبالَكِلَماِت. ْعِبيُر َعِن الرَّ َنَشاط 2 )د(:  التَّ

بَنَشاط 

 ِصْف ُكلَّ ُصوَرٍة ُمْسَتْخِدًما َكِلَماِتَك الَجِديَدَة:

َمِء َو........................................ نُوَر الَقَمِر.  أُِحبُّ أَْن أَْجلَِس َعَل النَّْهِر ........................................ أَنْظُُر إَِل السَّ

اللَّْيُل ................................ َولَِكنَّ الَقَمَر يُِنريُ ِمْن .................................... َو.................................. نُوُرهُ َعَل الـَمِء.

ُللَْياًل أَتَأَمَّ

، ُثمَّ َأِجْب: اْقَرِأ النَّصَّ

دَنَشاط 

جـَنَشاط  َضِع الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي َمَكاِنَها الُمَناِسِب:

يَْنَعِكُسبَِعيٍدُمْعِتٌم

ـٌل - كَـُســـوٌل - ُمـْخـَتـــِرٌع(. ــُه )ُمَتـأمِّ 1 -ِمـْن ِصَفــــاِت َســاِهـٍر أَنَـّ

2 - ِف النَِّهايَـِة اكَْتَشــَف َســاِهٌر أَنَّ الَقَمــَر )ُمِنيــٌر – ُمْعِتــٌم – بَــارٌِد(.

ْمِس َعلَْيِه. ِة الشَّ 3 - يُِنريُ الَقَمُر ِبَسَبِب )انِْعكَاِس - انِْطَفاِء - انِْبَعاِث( أَِشعَّ

ًبا - َحِزيًنا(. 4 - ِحيَنَمـا َذَهــَب َســاِهٌر إَِل الَقَمــِر كَــاَن )َخائًِفا - ُمَتَعجِّ

اًل ِمْثَل َســاِهٍر؛ َفَمـا الَِّذي يلِْفــُت نَظَـرََك ِف الكَــْوِن؟ ٥- إَِذا كُْنَت ُمَتــأمِّ
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اأَلْهَداُف: 
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َهَذا بَْيِتـي َقِريـٌب ِمَن الَْمْدَرَسـِة.               

َهَذا ............................................َصِديِقي.                 

اِني االْبِتداِئي.  فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2)هـ(:  ِقَراَءُة النُّ
َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة. َنَشاط 3 )أ ، ب( - 4 )أ(:  اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ

أَنَشاط 

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

الِحِظ َوَأْكِمْل َكالِمَثاِل:

 الِحْظ َوأْكِمْل َكالِمَثاِل:

ا َيِلي ِفي َمَكاِنَها الُمَناِسِب: َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِممَّ

....................................................... كَوْكٌَب ........................................................... ِف الَفَضاِء.  

....................................................... َشْمٌس ........................................................... ِف الَفَضاِء.  

َهِذهِ َهَذا

َهِذهِ َهَذا الطَّائُِر يَِطريُ 

َمِء. َعالًِيا ِف السَّ
َهِذهِ الطَّائِرَُة تَِطريُ 

َمِء. َعالًِيا ِف السَّ

َهِذهِ َمْدَرَسِتـي َقِريَبــٌة ِمْن بَْيِتـــي.

 .................................... الَفَتـاُة َصِديَقِتــي.

أَنَشاط 

بَنَشاط 

ِمَك:هـَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

............... الَولَُد يَلَْعُب 

ِف الَحِديَقِة كُلَّ يَْوٍم.

َساِطَعٌةُمْعِتٌم

٨٤

ا اتبع تعليمات معلمك:هـنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف 3
الحظ وأكمل كالمثال:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة عند الكتابة. •

شرح النشاط:  

d  .يسأل المعلم تالميذه عن األسماء التي نستخدمها حينما نشير إلى مكان
d .»يقولون كلمة بالعامية، ويستبدل الفصيحة بها، مستخدًما »هذا ، هذه
d  ُيخبرهـم عـن مفهـوم اسـم اإلشـارة، ثـم يفـرق معهـم بيـن مفهومـي المؤنـث والمذكـر، ويوضحهمـا لهـم، ويطلـب منهـم

اسـتخدامهما أثنـاء الحديـث.

الحظ وأكمل كالمثال:بنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة عند الكتابة. •

شرح النشاط:  

يطلـب المعلـم قـراءة النشـاط قـراءًة صامتـًة، واإلجابة عنه بشـكل فـردي،  ويوضح لهم كيفية اسـتخدام اسـم إشـارة للقريب  •
بالمثـال، وأنـه يدل على اإلشـارة لمـكان قريب. 

يطلب منهم التوصل إلى مفهوم اسم اإلشارة للقريب، موضًحا معنى هذا المفهوم لهم جميًعا. •

اإلجابة:   هذا - البنت تلعب.

الحظ وتعلم 4
ضع كل كلمة مما يلي في مكانها المناسب:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة عند الكتابة. •

شرح النشاط:  

يتيح المعلم للتالميذ وقًتا لإلجابة عن السؤالين، ثم يصوبهما معهم جميًعا، ويوضح األخطاء. •

اإلجابة:     هذا /معتم                       هذه /ساطعة

دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول



٨٥

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين بنشاط 
القوسين:

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة  عند الكتابة. •

شرح النشاط:  

يسـتخدم المعلـم بطاقـات عليهـا المفاهيـم التـي تسـاعد  •
التالميذ في َفهم النشـاط )أسـماء اإلشـارة للقريب/اسـم 

اإلشـارة المؤنث/اسـم اإلشـارة المذكر(.
يطلـب منهم قراءة الفقـرات المكتوبـة، ومالحظة المفرد،   •

المذكر، أسـماء اإلشارة المناسـب استخداُمها.

اإلجابة: 1- يتأمل     2-  تعكس     3- هذا     ٤- هذه 

عبر عن كل صورة مستخدًما جـنشاط 

الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة  عند الكتابة. •

شرح النشاط:  

أنفسهم  • عن  التعبير  فرصة  للتالميذ  يتاح  النشاط  هذا  في 
مستخدمين الكلمات التي تعلموها في سياق آخر من كتابة 
ُجمل من إنشائهم، وال ُيشترط أن تكون هذه الُجمل ملتزمة 

بقواعد اللغة.
اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

شارك ٥
شارك وتحدث، ثم ارسم:أنشاط 

تهيئة

d  وقريبة بالفعل  موجودة  ألماكن  صوًرا  المعلم  يستعرض 
وصوًرا  بالدرس،  ومرتبطة  بعيدة  وأخرى  التالميذ،  من 
وشارع،  ومنزل،  ومطعم،  وكنيسة،  ومسجد،  لمستشفى، 
محافظات  في  وأماكن  وبرج،  وقمر،  وسماء،  ومدرسة، 

أخرى مثل القناة/البحر المتوسط )اإلسكندرية(.

هدف النشاط:  

المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء والمعلمين  •
حول مختلف الموضوعات والنصوص.

ث في ُجمل كاملة باتباع القواعد النحوية عند الحاجة. • التحدُّ

شرح النشاط:  

d  ،المناقشة، ويكتبون أسماءها بعد  الصور  التالميذ  ف  يتعرَّ
ويوجههم الُمعلم للكتابة عنها.

d  تحديد مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
بين  والتفريق  المختلفة،  األشياء  بين  العالقات 

الحقيقة والخيال.  
d  يختار كل تلميذ مكاًنا، ويحددون ما إذا كان حقيقيًّا

من  المناسبة  األشياء  محدًدا  عنه  ويعبر  خياليًّا،  أم 
التي تعلمها لتساعده في وصف المكان. 

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

ا اتبع إرشادات معلمك في إمالء بنشاط 
الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة في الكتابة. •

شرح النشاط:  

d  يعطي المعلم كل تلميذ ورقة صغيرة، ويطلب من كل منهم
واآلخر  الكتاب،  في  الموجودة  الكلمات  زميله  يملي  أن 
ب االثنان الكلمات ألنفسهما  يقوم بنفس الخطوة، ويصوِّ

عندما يفُرغان.

ملحوظة:

1-  كلمـات اإلمالء ال يحفظها التلميذ ُمْسـَبًقا؛ فنشـاط اإلمالء 
يقيـس مـدى قدرتـه علـى التمييـز بيـن أصـوات الحروف 

وأشـكالها، وتطبيـق قواعـد الكتابة التـي تعلمها.
2- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة..

تصويب اإلمالء: 

المعلم  • يكتبها  الكلمات  كتابة  من  التلميذ  يفُرغ  عندما 
صحيحة إمالئيًّا على السبورة.

اإلمالء  • )✓( على  لنفسه بوضع عالمة  تلميذ  ب كل  يصوِّ
التلميذ  فيكتب  خطأ  الكلمة  إمالء  كان  إذا  أما  الصحيح، 
الكلمة الصحيحة بجانب الكلمة غير الصحيحة وال يمحو 

اأَلْهَداُف: الخطأ.
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اأَلْهَداُف: 

َجِميل

ل يََتأمَّ

َقِريب

َقِريب

ُمزَْدِحم

ُمزَْدِحم

كَِبري

َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة.  َنَشاط 4 )ب،جـ(: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ
َمالِء َوالُمَعلِميَن َحْوَل ُمْختلِف الَمْوُضوَعاِت . ِة َمَع الزُّ َعاوِنيَّ َنَشاط 5)أ(:  الُمَشاَرَكُة ِفي الُمَحاَدَثاِت التَّ

َغِة ِفي الِكَتاَبِة. نشاط 5 )ب(:  استخداُم َقواِعِد اللُّ

بَنَشاط 

َشاِرْك 5

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَجاَبَة الصَّ

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ُمْسَتْخِدًما الَكِلَماِت اآلِتَيَة:  َعبِّ

ْث، ُثمَّ ُاْرُسْم: َشاِرْك َوَتَحدَّ

جـَنَشاط 

أَنَشاط 

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

يَْنَعِكسَواِسع

ُمْعِتمبَِعيد َواِسع

ـــُل( ُصوَرتَـــــُه ِفـي الِْمـــــرْآِة. ــُل – تََتـأمَّ 1- َولِيــــٌد )يََتـأمَّ

2- الِْمرْآُة )يَْعِكُس – تَْعِكُس( ُصوَرَة َمالِبِسـِه َغرْيِ الُْمَهْنَدَمـــِة.

3- َقاَل َولِيٌد لَِنْفِسِه: »َسأَُقوُم ِبَغْسِل )َهَذا – َهِذِه( الَقِميـِص«.

4- َسـأَُقـــــوُم ِبـكَــــيِّ )َهــَذا – َهـــِذهِ( الَبـْدلَــــــــِة.
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ْن َمْن أَناَنَشاط  َخمِّ

أُِحبُّ الَقَمَر، َوأََتَمنَّى ِدَراَسَة 

ِعْلِم الَفَلِك.

ِدَراَسُة َسْطِح اأَلرِْض 

َوَما َعَلْيَها

ِعْلُم ِدَراَسِة َحرََكِة 
ُجوِم الَكَواِكِب َوالنُّ

ِديُد ِلَشْيٍء  الُحبُّ الشَّ

َيْأِتي َوَراَءهُ

. َنَشاط 1:  َتْفِسيُر الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت َكَما َيِتمُّ اْسِتْخَداُمَها ِفي النَّصِّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ُس َهَواَءهُ،  أَنَا َمكَاٌن تَِعيُش َعلَْيِه، َوتَأْكُُل ِمْن نََباتِِه، َوتََتَنفَّ

َوِعْنــِدي َجاِذِبيَّــٌة تَْجَعــلَُك تَـْمِشــي ُمَتـــَوازِنًا.

َفَمْن أنَا؟ ..................................................................................................................

َياَضِة. أََنا َشُغوٌف ِبُمَمارََسِة الرِّ

أُِحبُّ الُجْغرَافَيا؛ ألنََّها ُتَعرُِّفِني 

َعَلى الِباَلِد.

ِبيِع. َتاِء َوالرَّ َيَتَعاَقُب َفْصُل الشِّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني

٨٦

عالم الفلك »البيروني«  

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين قبل  1-   ُيعد نشاطا )فكِّ
إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.

2-  عليك - عزيزي المعلم - أال تقرأ النص قراءة جهرية قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو سيقلل من تنمية 
مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

فكر 1
ـن مــن أنـــا:نشاط  خـمِّ

تهيئة

d  يطرح المعلم على التالميذ سؤااًل ويناقشهم في حله، هو:  أنا مكان تعيش عليه، وتأكل من نباته، وتتنفس هواءه، وعندي جاذبية
تجعلك تمشي متوازًنا؛ فَمن أنا؟

هدف النشاط:  

تفسير الكلمات والعبارات كما يتم استخدامها في النص. •

شرح النشاط:  

يربط المعلم بين الصورة والسؤال. •

اإلجابة:  كوكب األرض

اقرأ واكتشف 2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:   

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات

شرح النشاط:   

d .في هذا النشاط يتعرف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة في النص قبل قراءته من خالل سياق )جملة( وصورة

d  ه المعلم التالميذ لقراءة اإلرشادات، والَبدء في حل النشاط، كل على حدة، ويتيح بعض الوقت لذلك )من ٥-٧ دقائق(؛ يوجِّ
ليتأكد من أن كل تلميذ يفكر في الحل بمفرده، وفي هذا الوقت يتجول هو بينهم ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر على حدة، وال 

يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

d  ،)ينهي المعلم النشاط، ويطلب منهم أن يقارنوا الحلول ثنائيًّا أو في مجموعات، ويتيح بعض الوقت لذلك )من 3-٥ دقائق
ويتحرك بينهم؛ ليتعرف أية تحديات تواجههم، وال يقوم بتصويب أي خطأ.

d  ،ثم يقوم المعلم بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم
مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.
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٨٧

عالم الفلك »البيروني«  

التهيئة للنص

d .نها ماذا تعرفون عن القمر والفضاء؟ يستمع المعلم إلجاباتهم، ويدوِّ

d  يسأل المعلم تالميذه: َمن ِمنكم يتمنى أن يعرف المزيد عن الفضاء والقمر؟ وكذلك إذا كنا نريد معرفة الفضاء فما األسئلة التي
نود طرحها؟ ويوجههم إلى طرح أسئلتهم: ماذا تريد أن تعرف عن القمر؟ ويسألهم: حتى نعرف هذه المعلومات فمن نسأل؟ 
جعلته  أسئلة  لديه  كانت  أنه  عن  ثهم  يحدِّ ثم  ليفكروا،  ويتركهم  اسمه؟  وما  الفضاء؟  بدراسة  يهتم  علم  وأي  سنذهب؟  وأين 

يدرس، ويبحث من أجل معرفة إجاباتها؛ إنه »البيروني« عالِم الَفلك العربي األصل.

اقرأ النص، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام السياق؛ للتأكد من َفهم الكلمات بشكل صحيح، ثم إعادة قراءتها. •

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ قراءة النص المعلوماتي، واإلجابة عن السؤال في كتبهم
اإلجابة:  

2- الَفلك والجغرافيا 1- البيروني                          
٤، ٥ - )متروكتان للتلميذ( 3- تدور حول نفسها    

اقـــرأ والحـــظ:جـنشاط 

تهيئة

d  أكبر  من كبير / أصغر  من   صغير / أصفى   من   صافية..   واستخدامها في الُجمل، وَعالقة األشياء ببعضها، وكيفية استخدامها
لوصف المكان.

هدف النشاط:  

ف الصفات، واستخدامها. • تعرُّ

شرح النشاط:  

d .»قراءة الُجمل، ومالحظة استخدام التعبيرين »أكبر من/أصغر من
اإلجابة:  

طويل/صافية/عميق
اآلن استخدم كلمة من الكلمات الثالث السابقة، وعبِّر عن الصورة التي أمامك بجملة مفيدة.

اأَلْهَداُف: 

87

اأَلْهَداُف: 
ِد ِمْن َفْهِم الَكِلَماِت ِبَشْكٍل َصِحيٍح، ُثمَّ إَعاَدُة َقَراَءِتَها. أكُّ َياِق؛ للتَّ َنَشاط 2 )ب(:  اْسِتْخَداُم السِّ

َفاِت، َواْسِتْخَداُمَها. ُف الصِّ َنَشاط 2 )جـ(:  َتَعرُّ اأَلْهَداُف: 

87

اأَلْهَداُف: 

، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط  اْقَرِأ النَّصَّ

 اْقَرْأ َوالِحْظ:جـَنَشاط 

ْمــــُس أَْكَبُر ِمَن اأَلرِْض. الشَّ

ْمـــُس َكِبيــــرٌَة. الشَّ

ـُْرُج أَْطــَوُل ِمـَن الَمْنـزِِل. الب

َمـاُء أَْصَفــى الَيـــــــْوَم. الَبـْحُر أَْعَمــُق ِمـَن النَّـــْهِر. السَّ

الُبـْرُج .................................................

َمـاُء ............................................  الَبـْحُر .................................................السَّ

اِبـــُق َعــِن الَعالِــِم )ابْـِن ِسيَنـــا – الِبريُونِـي – أحَمــد ُزويـــل(. ُث النَّـــصُّ السَّ 1 - يََتـَحــدَّ

2 - كَــاَن الِبيـُرونِـي َشُغـــوًفا ِبـ)الَفلَـِك َوالُجْغـَرافَيـا – أْحـَواِل النَّـاِس – َوْصَفـاِت الطََّعــاِم(.

ْمِس(. 3 - اكَْتَشَف الِبريُونِـي أَنَّ األَْرَض )تَُدوُر َحْوَل الَقَمِر – تَُدوُر َحْوَل نَْفِسَها – تَُدوُر َحْوَل الشَّ

4- أَْفَضُل اكِْتَشاٍف للِبريُونِـي ُهَو .........................................................؛ ألنَّ ..................................................................

٥- أَنَا َشُغوٌف ِبِعلِْم ................................................................ َوأُِريُد أْن .............................................................................

يَحـــاِن الِبريُونِـي: ُهَو الَعــالِــُم الَعــَرِبُّ أَبُو الرِّ

كَاَن الِبريُونـِــي َشــُغوًفا ِبِعلـْـِم الَفلَــِك َوالُجْغَرافَيا؛ 

ــْمَس أَكَْبُ ِمــَن األَْرِض،  َفُهــَو َمــِن اكَْتَشــَف أَنَّ الشَّ

َوُهــَو َمــْن َعرََّفَنــا اتَِّجــاهَ الِقْبلـَـِة، َواكَْتَشــَف أَيًْضــا 

َوَراَن  أَنَّ األَْرَض تـَـُدوُر َحــْوَل نَْفِســَها، َوأَنَّ َهَذا الدَّ

ــَبُب ِف تََعاُقــِب اللَّْيــِل َوالنََّهاِر. ُهــَو السَّ
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َفاِت، َواْسِتْخَداُمَها. ُف الصِّ َنَشاط 2 )د(:  َتَعرُّ
اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2)هـ(:  ِقَراَءُة النُّ

ِث.  َحدُّ َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة أِو التَّ َنَشاط 3: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة:دَنَشاط  َعبِّ

َفاِت الُمْسَتْخَدَمَة ِفي ُكلِّ ُجْمَلٍة:َنَشاط  ُاْذُكِر الصِّ

َهَذا بَْحٌر َهائٌِج، لَْونُُه أَْزَرُق، َوَحْجُمُه كَِبيٌر َوَعِميٌق.

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

ِمَك:هـَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

َهِذهِ َشْمٌس َساِطَعٌة، لَْونَُها أَْصَفُر، َوَحْجُمَها كَِبيٌر.

٨٨

ر عن كل صورة:دنشاط  عبِّ

تهيئة

d .يناقش المعلم التالميذ في الصفات التي تعلموها من هذا الموضوع

هدف النشاط:  

ف الصفات واستخدامها. • تعرُّ

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم منهم وصف الصور كما رأوها
اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

ا اتبع تعليمات معلمك:هـنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف 3
اذكر الصفات المستخدمة في كل جملة:نشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة عند الكتابة والتحدث. •

شرح النشاط:  

d .»يؤكد المعلم أن عليهم َفهم معنى كلمة »صفة

d .يتيح لهم الوقت  الستخراج الصفات من الُجمل، كل على حدة

d  .يطلب منهم أن يقارنوا إجاباتهم مع زمالئهم، ثم يراجعها هو معهم

d .يتيح هذا النشاط فرصة لتنمية مهارة تحديد أهداف واضحة
d  المعلم ويوجه  واضح،  بشكل  الصورة  لوصف  استخدامها  يريدون  التى  واألساليب  الصفات  بتحديد  التالميذ  يقوم 

نظرهم إلى ذلك قبل البدء في النشاط.
 المهارات الحياتية: 

d .يةتعلَّم لتعمل - اإلنتاجية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  

)ساطعة - أصفر - كبير(.. )هائج - أزرق - كبير -عميق(
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الحظ وتعلم 4
صل لتكون وصًفا متكاماًل لكل صورة:أنشاط 

هدف النشاط:  

تكوين الُجمل باستخدام الزمان والمكان. •

شرح النشاط:  

d             .يطلب المعلم من التالميذ وصف فصلهم باستخدام: واسع/ضيق/لونه أبيض أو أزرق/أمامي/فوقي/قريب/بعيد
d  يقرأ التالميذ النشاط، ويالحظون الصور، ثم يقرءون الُجمل، ويربطون الصورة بالجملة، ثم يصلون بين الُجمل التي تكمل

المعنى الصحيح.

اكتب ما يملى عليك:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .ا كتابة الُجمل صحيحة ُلغويًّ

شرح النشاط:     

d .)يقوم المعلم بإمالء الكلمات اآلتية على التالميذ:  )معتم - بعيد - كبير - جميل - طويل - عميق
الحروف  أصوات  بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس  اإلمالء  فنشاط  ُمْسَبًقا؛  التلميذ  يحفظها  ال  الكلمات  ملحوظة:   هذه 

وأشكالها، وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

شارك ٥
شارك زمالءك صفات فصلك، ثم ارسمها:نشاط 

تهيئة

d /بني أو  أصغر من/واسعة/صغير/لونه  أكبر من   الموضوع، مثل:  التي تعلموها في  الكلمات  المعلم مع تالميذه  يستخدم 
أحمر/أبيض/بعيد/قريب.

هدف النشاط:  

استماع وتحدث: طرح أسئلة لتوضيح أي سوء َفهم فيما يتعلق بالموضوعات والنصوص  التي قيد المناقشة. •

شرح النشاط:  

ـه المعلـم التالميـذ إلـى ضـرورة اسـتخدام الصفـات أثنـاء وصـف فصلهـم، واسـتخدام اسـم اإلشـارة للقريـب )هذا -  • يوجِّ
هذه(.

d .يتيح هذا النشاط فرصة لتنمية مهارة تحديد أهداف واضحة - تحديد العالقة بين األشياء المختلفة
d  .يحدد التالميذ األشياء التي يريدون وصفها، ثم يختارون الصفات المناسبة لها

 المهارات الحياتية: 

d  .تعلَّم لتعمل - اإلنتاجية  /  تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

مدرستي	السعيدة

َماِن َوالَمَكاِن. َنَشاط 4 )أ(: َتأِليُف الُجَمِل ِباْسِتْخَداِم الزَّ
ا. َنَشاط 4 )ب(:  ِكَتاَبُة ُجَمٍل َصِحيَحٍة ُلَغِوّيً

ُق ِبالَمْوُضوَعاِت   ٌث: َطْرُح أْسِئَلٍة؛ ِلَتْوِضيِح أيِّ ُسوِء َفْهٍم ِفيَما َيَتَعلَّ َنَشاط 5:  اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ُصوِص الِتي َقْيُد الُمَناَقَشِة.                     َوالنُّ

بَنَشاط 

َنَشاط 

َن َوْصًفا ُمَتَكاِماًل ِلُكلِّ ُصوَرٍة:أَنَشاط  ِصْل ِلُتَكوِّ

َشاِرْك ُزَمالَءَك ِصَفاِت َفْصِلَك، ُثمَّ  ُاْرُسْمَها:

َهِذهِ َمْدرََسٌة َكِبيرٌَة

َهَذا َمْنزٌِل َكِبيٌر

َلْوُنَها أَْصَفُر َوُمزَْدِحَمٌة ِبالتَّالِميِذ. َهِذهِ َحِديَقٌة َجِميَلٌة

َشاِرْك 5

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك:

َنٌة. َواِسَعٌة َوِبَها أَزَْهاٌر ُمَلوَّ

، َوَحْوَلُه ِسَياٌج َصِغيٌر. َلْوُنُه ُبنِّيٌّ

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول



ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

اأَلْهَداُف: 

90

َ

.
ي ِفي َبْهَجٍة َوُسُروٍر. ُأَقاِبُل ُأمِّ

الَقَمُر َدْوًما ُيِنيُر ِفي اللَّْيِل.

ْمِس. َتُدوُر الَكَواِكُب َحْوَل الشَّ

َلِمٌع

َداِئًما

َتُلفُّ

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني

َسَعاَدٍة ْمِس. َهُب َساِطٌع َكالشَّ الذَّ

٩٠

الكواكب

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  1-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - 2-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

فكر 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:   

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:   

d  يطلب المعلم من التالميذ أن يرسموا في كتبهم، كل على
في  يوجد  ما  حول  ذهني  عصف  بعمل  هو  ويقوم  حدة، 
يتوصل  حتى  النقاش  ويدير  ونجوم،  قمر  من  لياًل  السماء 
إلى أن مصدر الضوء لياًل هو القمر والنجوم، وهو انعكاس 

لضوء الشمس عليهما.

d  ُحسن مهارة  تنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
اللفظي،   التعبير  الجماعية،  المناقشات  االستماع، 

وغير اللفظي.
d  النشاط بداية  قبل  تلميذ  كل  نظر  المعلم  ه  يوجِّ قد 

إلى أهمية االستماع الجيد أثناء المناقشات، ويعبر 

التالميذ عن معرفتهم لألشياء الموجودة فى عالمنا   
بشكل لفظي )التحدث( وغير لفظي )الرسم(.

 المهارات الحياتية: 

d  .تعلَّم لتكون - التواصل
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اقرأ واكتشف 2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:   

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات

شرح النشاط:   

d  في هذا النشاط يتعرف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة
في النص قبل قراءته من خالل سياق )جملة( وصورة.

d  حل في  والَبدء  اإلرشادات،  لقراءة  التالميذ  المعلم  ه  يوجِّ
)من  لذلك  الوقت  بعض  ويتيح  حدة،  على  كل  النشاط، 
الحل  في  يفكر  تلميذ  كل  أن  من  ليتأكد  دقائق(؛   ٥-٧
بمفرده، وفي هذا الوقت يتجول هو بينهم ليتأكد من أن كالًّ 

منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

d  ينهي المعلم النشاط، ويطلب منهم أن يقارنوا الحلول ثنائيًّا
لذلك )من 3-٥  الوقت  ويتيح بعض  أو في مجموعات، 
تواجههم،  تحديات  أية  ليتعرف  بينهم؛  ويتحرك  دقائق(، 

وال يقوم بتصويب أي خطأ.

d  على التركيز  مع  معهم جميًعا،  الحلول  بمشاركة  يقوم  ثم 
اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 

منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.
خـالل  مـن   - نبنـي  نحـن  المعلـم،  عزيـزي  ملحوظـة: 

الثانـي  الصـــف  لتالميـــذ  نقدمــــها  التـي  النصـــــوص 
االبتدائـي - كلماتهـم وثروتهـم اللغويـة، فـال ُبـدَّ أن يفهم كل 
منهـم الكلمـات المقدمـة بـكل نـص مـن خـالل االسـتخدام 
أن  ُبـدَّ  والتلقيـن، وال  الحفـظ  والسـياق، وليـس عـن طريـق 
يسـتخدم كل تلميـذ الكلمات التـي يتعلمها، وذلـك من خالل 
بطاقـات،  علـى  ووضعهـا  باسـتخدامها  واهتمامنـا  متابعتنـا 
الُجمـل  بواسـطة  واسـتخدامها  يوميًّـا،  بقراءتهـا  واالهتمـام 
وكتابتهـا باسـتمرار، وذلـك مـن خـالل توجيـه التالميـذ إلـى 
عمـل الُجمـل، واسـتخدام الكلمـات التـي يتعلمونهـا، ومـن 

خـالل إمـالء الكلمـات الجديـدة أيًضـا.
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الكواكب

تهيئة

d  ف التالميذ الكلمات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص يقرءونه قراءًة صامتًة لَفهم معناه، واإلجابة عن األسئلة، كل بعد أن تعرَّ
على حدة، للتأكد من أن كالًّ منهم لديه القدرة على قراءة النشيد بشكل فردي. 

d .يكتب كل شطر على لوحة منفصلة، ويقسم التالميذ لمجموعات، ويطلب من كل مجموعة قراءة الشطر الذي معها

d .يطلب منهم وضع األبيات على الحائط؛ ليفكروا في ترتيبها بمفردهم

d  .يحاورهم المعلم ويناقشهم في معاني األبيات، وأن ترتيبها سيجعل معناها أكثر وضوًحا

d  د من نجاحهم أو يناقشهم أيًضا في انتهاء كل األبيات بقافية واحدة ال بد من المحافظة عليها، ويطلب منهم فتح الكتاب؛ للتأكُّ
تعديل ترتيبهم.

٩1

اأَلْهَداُف: 

91

اأَلْهَداُف: 
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وْر ْفُء َوِفيَها النُّ ْنَيا    ِمْنَها الدِّ َشْمٌس ُتْشرُِق َفْوَق الدُّ

َقَمٌر َيْظَهــُر ِعْنــَد اللَّْيــل   َيْنُشـــُر أَْفــرَاًحا َوُسـُروْر

ْمس   ِفيـِه ِجَبـاٌل ِفيـِه ُصُخـوْر َهَذا الَكْوَكُب َحْوَل الشَّ

ا النَّْجــُم َكِبيـٌر َساِطــع   َيْلَمـُع َدْوًما َحْيـُث َيُدوْر أَمَّ
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كَْوكٌَب يَُدوُرنَْجٌمَدْوًما

ُحُب السُّ ْمُسالَقَمُر اإلِنَْساُنكَْوكٌَبأَُدوُرالشَّ

بَنَشاط 

جـَنَشاط 

دَنَشاط 

وَرِة ُمْسَتْخِدًما َكِلَماِتَك الَجِديَدَة: ْر َعِن الصُّ  َعبِّ

اْخَتِر الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة ِلُتْكِمَل الَحِديَث:

. ُصوِص َوَفْهُم الَغرِض األساِسيِّ ِمن ُكلِّ َنصٍّ  َنَشاط 2 )ب(: ِقراَءُة النُّ
،  ِبَما ِفي ذلَك َما يريُد الُمؤلُف َشْرَحُه أْو َوْصُفُه. نشاط 2 ) جـ(: َتحديُد الَغرِض الرئيِس للنصِّ

نشاط  2 )د(: استخداُم ِسياِق الُجملِة؛ الْسِتنتاِج أْو تأكيِد أو تصويِب َمعاِني الَكِلَماِت.

اْقَرِأ الَنِشيَد، ُثمَّ َأِجْب:

َمِء ـ الَحِديَقِة ـ الَْمْنزِل(. ُث األَبَْياُت ِف نَِشيِد »الكََواِكب« َعمَّ يُوَجُد ِف )السَّ 1 - تََتَحدَّ

2- النَّْجُم كَِبريٌ )ُمظْلٌِم – َساِطٌع – َصِغريٌ(.

3- َمَتى يَظَْهُر الَقَمُر؟ .......................................................................................................................................

4- َماَذا يُوَجُد ِف الكَوْكَِب؟ ...........................................................................................................................

ْفَء، يَْخـُرُج ِمنِّـي ............................................ َصَبــاًحا،  َمــاُء تَِجــُد ِعْنِدي النُّـوَر َوالدَّ أَنَا السَّ

َويُِنريُ لََك ......................................... َمَسـاًء، َوتُِطــلُّ َعلَْيــــَك ............................................... الَبْيَضــاُء.

أنَا األَْرُض................................َجِميٌل ................................... َحْوَل نَْفِس، َويَِعيُش َعَلَّ ....................................

٩٢

اقرأ النشيد، ثم أجب:بنشاط 

القراءة الصامتة  

d  ف التالميذ الكلمات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص، يقرءونه قراءة صامتة لَفهم معناه، واإلجابة عن األسئلة، كل بعد أن تعرَّ
على حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة  

d .يقول المعلم للتالميذ إنهم سيقرءون نشيًدا عن الكواكب، وال يعطيهم معلومات أكثر من ذلك

d .يعطيهم إرشادات واضحة؛ بأن يقرأ التالميذ األسئلة أواًل، ثم النص وحل األسئلة، ويترك لهم وقًتا محدًدا لذلك 
هدف النشاط:  قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص.  

شرح النشاط:  

d  يطلب منهم المعلم قراءة األسئلة أواًل، ويحدد وقًتا لمدة دقيقتين، ثم يطلب منهم القراءة الصامتة للنص قراءة جيدة في هدوء
ويحدد خمس دقائق وقًتا لهم.

2- ساطع                   3- لياًل                       ٤- )متروكة للتلميذ( اإلجابة:   1- السماء  

عبر عن الصورة مستخدًما كلماتك الجديدة:جـنشاط 

هدف النشاط:   تحديد الغرض الرئيس للنص، بما في ذلك ما يريد المعلم شرحه أو وصفه.  

شرح النشاط:     

يعبِّر التالميذ عن الصورة مستخدمين الكلمات التي تعلموها حتى اآلن من النصوص السابقة. •

اختر الكلمة المناسبة لتكمل الحديث:دنشاط 

هدف النشاط:  استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات.  

شرح النشاط:     

يذكر المعلم أن السماء تتحدث مع األرض، وعلى التالميذ أن يختاروا الكلمات المناسبة بعد َفهم السياق ومعنى الحوار جيًدا. •

d .يتيح هذا النشاط فرصة لتنمية مهارة تحديد أهداف واضحة - يحدد العالقات بين األشياء المختلفة
d .يحدد التالميذ العالقة بين الصور، والصفات، والكلمات التي تتناسب معها لتساعد في الوصف

 المهارات الحياتية: 

d  .تعلَّم لتعمل - اإلنتاجية   /  تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:   الشمس - القمر - السحب - كوكب - أدور - اإلنسان

التطبيق

ُيكمل المعلم مع تالميذه الحوار مستخدًما كلماٍت أكثر مما تعلموها من قبل أو في وصف المكان. •
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ا اتبع تعليمات معلمك:هـنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف 3
تهيئة

d  يستخدم المعلم مهارات التفكير، ويسألهم عن أسماء اإلشارة التي تعلموها من قبل، وإلى أي شيء تشير؟ إلى القريب.. وماذا
لو أشارت إلى شيء بعيد، ويسألهم: هل الشمس والقمر بعيدان أم قريبان؟ وماذا نستخدم عند اإلشارة إليهما؟

الحظ وأكمل كالمثال:نشاط 

هدف النشاط:  

d  .استخدام اسم اإلشارة للبعيد

شرح النشاط:     

d  رهم بما  يطلـب منهـم قراءة األمثلـة، ومالحظة الكلمتيـن الجديدتين الملونتيـن )ذلك ، تلك( واسـتنتاج اسـتخدامهما، ويذكِّ
تعلموه.

اإلجابة:  تلك - ذلك

الحظ وتعلم 4
ضع اسم إشارة للبعيد مناسًبا لكل صورة:نشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة في الكتابة. •

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور، ووضع اسم إشارة للبعيد مناسب

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

اأَلْهَداُف: 

93

اأَلْهَداُف: 
اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2 )هـ(:  ِقَراَءُة النُّ

َنَشاطا 3، 4: استخداُم اْسِم اإلشاَرِة للَبِعيِد.

ٌق ِف ِدَراَسِتِه.  ...............................  الِبْنُت ُمْجَتِهَدٌة ِف ُدُروِسَها. ...................................... الَولَُد ُمَتَفوِّ

َنَشاط 

َنَشاط 

الِحْظ َوَأْكِمْل َكالِمَثاِل:

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

ِمَك:هـَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

تِلَْك َشْمـٌس بَِعيـَدٌة تُِضـيُء لََنـا َصَباًحــا.َذلَِك َقَمــٌر بَِعيــٌد يُِنـيــُر لََنــا لَْيــــاًل.

َضِع اْسَم إَشاَرٍة للَبِعيِد ُمَناِسًبا ِلُكلِّ ُصوَرٍة:

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4
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وَرِة:أَنَشاط  اْسَتْخِدِم الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي َوْصِف الصُّ

ْمِسيَِّة. اأَلرُْض أََحُد الَكَواِكِب الشَّ

َنَشاط 5)أ(: تحدث المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء حول مختلف الموضوعات والنصوص.
َغِة ِفي الِكَتاَبِة. نشاط 5 )ب(:   استخداُم َقواِعِد اللُّ

نشاط 5 )جـ(: َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

ُحب السُّ ْمسالَقَمر إِنَْسانكَوْكَبأَُدوُرالشَّ

َشاِرْك 5

ْسِخ:جـَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

َذلَِك تِلَْك

َجِميٌل

كَِبريٌُمزَْدِحٌم

ُمظْلٌِمُمِنريٌ

َساِطٌع

بَِعيٌد

َصِغريٌ َواِسٌع

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

٩٤

شارك ٥
تهيئة

d  التعبير عن نافذة الفصل؛ ليطلب منهم  المعلم تالميذه إلى فناء المدرسة أو يجعلهم ينظرون من  في هذه الحصة قد يصطحب 
ن كل منهم ما شاهده، ويستخدمون كلماٍت لوصف المكان مع استخدام )ذلك، تلك(. األشياء البعيدة التي يمكنهم رؤيتها، ويدوِّ

استخدم الكلمات اآلتية في وصف الصورة:أنشاط 

هدف النشاط:  الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة.  

شرح النشاط:  

ههم المعلم الستخدام الكلمات الجديدة التي تعلموها من قبل، مع استخدام اسم اإلشارة للبعيد. • يوجِّ

d  .يتيح هذا النشاط فرصة لتنمية مهارة  تحديد أهداف واضحة - تحديد الَعالقة بين األشياء المختلفة

d .يحدد التالميذ األشياء التي يريدون وصفها، والصفات، واألساليب المناسبة لها

 المهارات الحياتية: 

d  .يةتعلَّم لتعمل - اإلنتاجية   /  تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد
ات

حي
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ا

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

اتبع إرشادات معلمك في إمالء الكلمات اآلتية:بنشاط 

هدف النشاط: استخدام قواعد اللغة في الكتابة.  

شرح النشاط:  

الكلمات: القمر - السحب - الشمس - أدور - كوكب - إنسان. •
بنفس  • يقوم  ليكتبها صحيحة، واآلخر  لُيمليها عليه  لزميله  الكلمات  قراءة  منه  تلميذ ورقة صغيرة، ويطلب  المعلم كل  يعطي 

عهم.  الخطوة بعد انتهاء  األول، والمعلم يتابع اإلمالء، ويشجِّ
ملحوظة: 

1-  كلمات اإلمالء ال يحفظها التلميذ ُمْسَبًقا؛ فنشاط اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف وأشكالها، وتطبيق 
قواعد الكتابة التي تعلمها.

2- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة..
تصويب اإلمالء: 

عندما يفُرغ التلميذ من كتابة الكلمات يكتبها المعلم صحيحة إمالئيًّا  على السبورة. •
ب كل تلميذ لنفسه بوضع عالمة )✓( على اإلمالء الصحيح، أما إذا كان إمالء الكلمة خطأ فيكتب التلميذ الكلمة الصحيحة  • يصوِّ

بجانب الكلمة غير الصحيحة وال يمحو الخطأ.

اكتب بخط النسخ:جـنشاط 

هدف النشاط:  يكتب ُمراعًيا قواعد الكتابة.  

شرح النشاط:     

d  ،يطلـب المعلـم مـن التالميـذ أن يكتبـوا الجملـة الموجـودة أمامهـم ُمراعين قواعـد الكتابـة؛ من حيـث اتجاهـات الحروف
وجـودة الخـط، وااللتزام بالسـطر. 
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نموذج وصف مكان

تهيئة

d .في هذا النص يعرض المعلم نموذًجا ليكتب من خالله التالميذ كتابة وصفية للمكان

d  ف أسـمائها، ويطلـب منهم ذكر مـا يرونه فيها، ويسـاعدهم فـي البدايـة، يسـتعرض المعلم صـوًرا ألماكن، ويطلـب منهم تعرُّ
بالكلمـات التـي تعلموها في الموضـوع بأكمله.

هدف النشاط:  

d .استماع وتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء والمعلمين حول مختلف الموضوعات والنصوص

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن التالميـذ قـراءة الُجمـل التـي تصـف كل صـورة، ومالحظـة طريقـة الوصـف، واألفعـال، واألسـماء
المسـتخدمة. 

d  .كتابة صفات المكان

d .)واسع/ضيق/لونه/ما بداخله )أزهار - حجرات - قمر - نجوم

d .استخدام أسماء إشارة للمكان )هذا - هذه ( للقريب/)ذلك - تلك( للبعيد

d  .استخدام كلمات للتعبير عن المكان والزمان

d .استخدام أسلوب للتعجب؛ إلظهار رأيك تجاه المكان

التطبيق

d  .يطلب المعلم منهم استخدام الُخطوات السابقة؛ ليصفوا صوًرا أخرى بها أماكن يعرفونها

اأَلْهَداُف: 

95

اأَلْهَداُف: 

َنُموَذُج  َوْصِف َمَكاٍن

َمالِء َوالُمعلِّميَن َحْوَل  ِة َمَع الزُّ َعاوِنيَّ ٌث: الُمَشاَرَكُة ِفي الُمَحاَدَثاِت التَّ َنَشاط:  اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ُصوِص. ُمْخَتَلِف الَمْوُضوَعاِت َوالنُّ

اأَلْهَداُف: 

95

اأَلْهَداُف: 

أْكِمْل َوْصَف الَمَكاِن ِبالَكِلَماِت اآلِتَيِة: َنَشاط 

َواِسـٌعالَجاِرَيـِةالَجِميَلـُة َدِةالَعاِلَيُة اْلُمَغـرِّ

،  ................................. َمكَـــــــاٌن  هـَــــذا 

 ،  ................................. األَزَْهـاُر  يَــِميِني  َعـَل 

الَْمـكَاَن، تَــْمألُ   ............................. َواألَْشـَجاُر 

،................................. الطُُّيــوِر  أْصــَواُت  تِلْــَك 

؛  ................................. الِْمَيـاهِ  َمَناِبـُع  َوَهـذهِ 

أَنَـــــا؟ أَيْـــــــَن  َعرَْفــــــَت  َهــــْل 

الَْمكَـــــــاَن! َهــــــَذا  أَْجَمـــَل  َمـــا 
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َفاُت الَِّتي َتُدلُّ  الصِّ
َعَلى الَمكاِن

أْسَماُء اإلَشاَرِة 
الُمْستخَدَمُة

األَساِليُب 
الُمْسَتخَدَمُة

رِقيِم  َعالماُت التَّ
الَموُجودُة ِفي النَّصِّ

َة ِلَوْصِف الَمَكاِن:َنَشاط  ْحِليِليَّ  َأْكِمِل الَخِريَطَة التَّ

ْكُل َواأُلْسُلوُب. َنَشاط: الِقراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: َتْقييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ
ٍة ِلَتْخطيِط الِكَتاَبِة.                الِكَتاَبُة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

اأَلْهَداُف: 

96٩٦

أكمل الخريطة التحليلية لوصف المكان:نشاط 

هدف النشاط:  

القراءة بَفهم األدب: تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب. •

الكتابة: استخدام رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة. •

شرح النشاط:  

يطلب المعلم منهم قراءة النص النموذج، وتحليله باستخراج المطلوب منه داخل شكل التحليل. •

الصفات التي تدل على المكان

الحديقة واسعة/فوقي/طيور/أزهار/عالية/
يميني

األساليب المستخدمة

ما أجمل هذا المكان!

أسماء اإلشارة المستخدمة

هذا -هذه )للقريب( /تلك )للبعيد( 

عالمات الترقيم

، / ؛ / ؟ / ! 

نص: وصف مكان
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اأَلْهَداُف: 

97

اأَلْهَداُف: 

َخطٌّ َجِميٌل،ِصَفاٌت

ُجَمٌل َكاِمَلٌةأْسَماُء اإلَشارَِة

َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد  الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ
الِكَتاَبِة - ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

 إْمالٌء َصحيٌح

َك َصعدَت الَقمَر؛ ِصْف َلُه المكاَن  َيبحُث َعْنَك َصِديُقَك ِفي ُكلِّ َمكاٍن، َولكنَّ
َحتَّى يستطيَع الوُصوَل إليَك..

اكُتْب َأْرَبَع ُجَمٍل َصحيَحًة َتِصُف ِبها ُكلَّ ُصوَرٍة؛ لَيعِرَف َصديُقَك َمكاَنَك. 

كتابة وصف مكان

كتابة وصف مكان:نشاط 

هدف النشاط:  

الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة. •

شرح النشاط:  

d  ،يناقـش المعلـم التالميـذ في أننـا  تعلمنا الكثير مـن الصفات في هذه الوحدة، وتعلمنا أيًضا أسـماء اإلشـارة للقريـب والبعيد
ولذلـك سـنقوم بمالحظة الصـور الموجودة، ونسـتخدم الصفات التي تعلمناهـا لنِصَف المكان وصًفا جيـًدا ومتكاماًل.

d .يطلب من تالميذه النظر إلى الصور بتركيز؛ لرؤية تفاصيلها، وتحديد الصفات التي يمكن استخدامها

d  :ال ُبدَّ من ُمراعاة ما يلي في الوصف
- استخدام صفات تدل على المكان.

- اسم المكان. 
- استخدام أسماء إشارة مناسبة. 

- استخدام عالمات ترقيم مناسبة.
- اتباع االتجاهات الصحيحة للحروف، وااللتزام بقواعد الكتابة. 

- االلتزام بقواعد اإلمالء.

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل الجيد - التفكير

d .التفكير الناقد: يحدد الَعالقات بين األشياء المختلفة
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تقييـم ذاتـي لكتابتي

d  ف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار، ويسـتطيع أيًضـا أن يمثلها على يقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛ ليتعـرَّ
السـبورة؛ بـأن يقـول: إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع  أمـام ألتـزم دائًمـا.. أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع 
 أمـام ألتـزم معظـم الوقت.. أمـا إذا ُوجدت كثيـٌر من األخطاء فتضـع  أمام ألتزم بعـض الوقت .. أمـا إذا كانت كل 

كلمـات وصـف المـكان بها أخطـاء فتضع أمـام أحـاول أن ألتزم.

d  .بعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره عليهم، و كيفية التقييم الذاتي لها

d  يقـوم التالميـذ بعـد كتابـة وصف المـكان  بمراجعـة المعاييـر التي عليهـا، ويقـوم كل تلميـذ بإعطاء نفسـه التقدير المناسـب
َوْفًقـا لما تـم عمله.

 

بعد مالحظة األخطاء، أعد كتابة وصف المكان مرة أخرى مع تصويب أخطائك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .مراجعة الكتابة الشخصية لتقويتها، مع التوجيه والدعم

شرح النشاط:  

d  سـيقوم التالميـذ بعـد التقييـم الذاتـي ألنفسـهم ومالحظـة األخطـاء التـي وقعوا فيهـا بكتابـة نفس نـص وصف المـكان  مرة
أخـرى، ولكـن هـذه المـرة سـيتجنبون كل األخطـاء التي وقعـوا فيهـا أول مرة.

ملحوظة: تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d  بعـد أن يعيـد كل تلميـذ كتابـة وصـف المـكان متجنًبـا األخطـاء التـي وقـع فيهـا يأخـذ المعلـم الكتـب لمراجعـة تقييمهـم 
ألنفسـهم.

d  يقـرأ المعلـم عمـل التلميـذ، ويعطيـه تغذية راجعـة )تعليًقـا( بنـاءًة؛ أي يركز على شـيء إيجابي فـي عمله، ويمدحـه،  خاصًة
ـنًا بيـن المحاولة األولـى للكتابة والمحاولـة الثانية. إذا وجـد تحسُّ

d  يجـب أال تكـون كتابـة التالميـذ بـدون أخطاء، يجـب أن يرى تحسـنًا في كل مـرة يكتبـون فيها، فعلـى المعلم تركهـم ليقيموا
أنفسـهم، و يصوبـوا أخطاءهم فـي كل مرة يكتبـون فيها.

d  فـي كل مـرة يكتـب التلميـذ فـي الموضوعـات التاليـة، ُيطلب منه قبـل أن يكتـب أن يعود إلـى تعليـق المعلم علـى إيجابيات
عملـه فـي المرة السـابقة ويبنـي عليه.

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 
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ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة ِلَتْقِويِتَها َمَع التَّ ْخِصيَّ الِكَتاَبُة:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ
ْكُل َواأُلْسُلوُب. َتْقِييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ

َأْلَتِزُم َداِئًما ُأَحاِوُل َأْن َأْلَتِزَم  

 اْسَتْخَدْمُت ِصَفاٍت 
تدلُّ َعَلى الَمَكاِن

 اْسَتْخَدْمُت َأْسَماَء 
إشارٍة ُمناسبًة

ي َجِميٌل َخطِّ

ُجَمِلي َكاِمَلٌة

 إْمالِئي َصِحيٌح

ْقِييِم              َأْلَتِزُم ُمْعَظَم َمَعاِييُر التَّ
الَوْقِت   

  َأْلَتِزُم َبْعَض 
الَوْقِت 

اِتيِّ  ْقِييِم الذَّ ْصِف الَمكاِن َبْعَد التَّ َسُأِعيُد ِكَتاَبَة َوَ
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تقييم تكويني

تهيئة

d  .في هذا التقييم ال بد أن تتم مراجعة كل ما تم تدريسه بهذا الموضوع

d  يبلور التالميذ ما تعلموه في فكرة كبيرة خرجوا بها، وهي أن العالم من حولنا مليء باالستكشافات التي تساعدنا على عيش
حياة آمنة مع اآلخرين.

d .يكتشف التالميذ أن السماء بالليل تختلف عنها بالنهار كثيًرا

d .نهم من معرفة العديد من الكلمات الجديدة عن السماء، ووصف المكان يتعرف التالميذ الفضاء أكثر؛ بما يمكِّ

أكمل بكلمات مناسبة:1نشاط 

هدف النشاط:  

استخدام الصفات.  •

تحديد الكلمات والعبارات المناسبة للسياق في النص. •

شرح النشاط:  

d .تذكير التالميذ بالكلمات التي تعلموها في الموضوع
اإلجابة:  متأمل /معتم / تدور / أكبر

َمــن أنـــا؟2نشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات. •

شرح النشاط:  

d .يقرأ التالميذ الُجمل، ويضعون الكلمة التي تعبر عن كل جملة في جوٍّ ُمفعم  بالمرح، والثقة، واالهتمام
اإلجابة:  األرض - البِيروني - القمر

أيــن أنـــا؟3نشاط 

هدف النشاط:  

تكوين الُجمل باستخدام الزمان والمكان. •

شرح النشاط:  

d .قراءة الُجمل، وَفهمها، واختيار المكان بعد معرفة صفاته
اإلجابة:  القمر /الحديقة /المنزل

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 
. َياِق ِفي النَّصِّ َنَشاط 1:  َتْحِديُد الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت الُمناِسَبِة للسِّ

َنَشاط 2:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق  الُجْمَلِة؛ الْسِتْنتاِج أْو َتأِكيِد أْو َتْصِويِب َمَعاِني الَكِلَماِت.
َماِن َوالَمَكاِن. َنَشاط 3:  َتْأِليُف الُجَمِل ِباْسِتْخَداِم الزَّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

3َنَشاط 

أْكِمْل ِبَكِلَماٍت ُمَناِسَبٍة:

َمْن أَنا؟ 

أْيَن أَنا؟

َساِهٌر َولٌَد .......................................................................................................................................................................................

الَقَمُر كَوْكٌَب .................................................................................................................................................................................

ْمِس. الكََواِكُب ................................................................................................................... ِف نِظَاٍم َوتَرْتِيٍب َحْوَل الشَّ

ْمَس ............................................................................................................... ِمَن األَْرِض. اكَْتَشَف »الِبريُوِن« أَنَّ الشَّ

ٌلأَكَْبُ تَُدوُرُمَتأمِّ

أنَا َعالِـٌم َعَربٌّ َدَرْسُت 

ِعلَْم الَفلَِك، َواكَْتَشْفُت أنَّ 

األْرَض تَُدوُر َحْوَل نَْفِسَها.

َمَكاٌن ِبِه ُحْجَرِتي، 
َوَسِريِري.

ُمْعِتٌم

أنَا كَوْكٌَب تَِعيُش َعلَْيِه، 

بََها. َوِبِه الِْمَياُه لَِتْشَ

أنَا ِجْسٌم ُمْعِتٌم 

يَْنَعِكُس َعَلَّ َضْوُء 

ْمِس َفأُنِريُ اللَّْيَل. الشَّ

َمَكاٌن ُمْعِتٌم، َلْيَس ِبِه 
َحَياٌة.

َمَكاٌن َواِسٌع ِبِه أْشَجاٌر 
َخْضَراُء.
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اأَلْهَداُف: 
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َماِن َوالَمَكاِن . َنَشاط 4:  َتْأِليُف الُجَمِل ِباْسِتْخَداِم  الزَّ
َنَشاط 5:  اْسِتخداُم أْسَماِء اإلشاَرِة للَقِريِب َوالَبِعيِد.

4َنَشاط 

5َنَشاط 

َحِقيَقٌة أْم َخَياٌل؟

ْر ُمْسَتْخِدًما اْسَم إَشاَرٍة ُمَناِسًبا: اْنُظْر، َوَعبِّ

ُث َمِعـي لَْيــــاًل.  أ- الَقَمـــُر يََتَحــدَّ

ب- أْذَهـُب إَل الَْمْدرَســِة َصَباًحـا.

ْمُس تَلَْعُب َمِعي كُلَّ َصَباحٍ. جـ- الشَّ

َمـــاِء.  د- الَْقَمـــُر يَظَْهــُر فـِي السَّ

حقيقة أم خيال؟4نشاط 

هدف النشاط:  

تكوين الُجمل باستخدام الزمان والمكان. •

شرح النشاط:  

d .قراءة وَفهم الُجمل
اإلجابة:  خيال - حقيقة - خيال - حقيقة

انظر، وعبر مستخدًما اسم إشارة مناسًبا:٥نشاط 

تهيئة

     يسأل المعلم: 

d ما أسماء اإلشارة؟

d  هل هناك ما نستخدمه مع القريب؟ وما هما؟

d هل هناك ما نستخدمه مع البعيد؟ وما هما؟

هدف النشاط:  

استخدام أسماء اإلشارة للقريب والبعيد. •

شرح النشاط:  

d  يرجع التالميذ للكتاب، ويتأملون الصور، ويتناقشون في مجموعات عن الُجمل المناسبة، وأسماء اإلشارة التي سيستخدمونها
للتعبير عن  كل صورة.

اإلجابة:   )متروكة للتلميذ(
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هل يمكن أن تعيش هنا؟

تمهيد

d  يدخـل المعلـم ويسـأل التالميـذ: أيـن نعيش؟ وفـي أي محافظـة؟ وفـي أي مدينة؟ وبعد مشـاركتهم يسـألهم: أيـن نعيش في
المـدن واألحيـاء؟ وبعد مشـاركتهم يطلـب منهم عمل النشـاط.

هل يمكن أن تعيش هنا؟نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام تعبيرات الوجه ولغة الجسد؛ للتعبير عن المشاعر والِفَكر المناسبة للموقف

شرح النشاط:  

d  يتيـح المعلـم للتالميـذ وقًتـا  ليرسـموا فـي المـكان المخصـص بالكتـاب )أيـن نعيـش(، وعلـى كل تلميذ أن يرسـم مـا يريد
ويرى.

d .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة ُحسن االستماع - المناقشات الجماعية - التعبير اللفظي، وغير اللفظي

d  ه المعلم نظر كل تلميذ قبل بداية النشاط إلى  أهمية االستماع الجيد أثناء المناقشات، ويعبر التالميذ عن المكان قد يوجِّ
الذي يعيشون فيه بشكل لفظي )التحدث(، وغير لفظي )الرسم(.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتكون - التواصل
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

اِني الَمْوُضوُع الثَّ
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ِمَك: ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

ُف َعاِدٌل َوَهَناُء ِفي الَبْيِت الَجِديِد؟ َكْيَف َيَتَكيَّ

ِف.  َكيُّ َنَشاط 1:  َيِصُل ِإَلى َمْفُهوِم التَّ
َن َكِلَماٍت. َنَشاط 2: َيْدُمُج الُحُروَف ِلُيَكوِّ
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َن َكِلَماٍت، ُثمَّ َضْعَها ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشاِئَك: اْجَمِع الُحُروَف ِلُتَكوِّ

أنشطة قصة االستماع

بيتنا الجديد 
تمهيد

d قبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة يطلب من تالميذه أن ينتبهوا جيًدا ألحداثها 
 وتفاصيلها؛ حتى يسهل عليهم اإلجابة عن األسئلة الموجودة بـ»كتاب التلميذ« )المعلم فقط من

يقرأ القصة، وعلى التلميذ االستماع، ثم حل التدريبات الموجودة بالكتاب( ثم يسألهم: ماذا تفعلون إذا ذهبتم إلى مكان 
 جديد؟ هل تشعرون بالقلق؟

ماذا تفعلون كي تعتادوا هذا المكان؟ ويستمع إلجاباتهم، ثم يقول لهم: لدينا قصة جميلة تحكي عن هذا الموضوع فلنستمع 
إليها.

كيف يتكيف عادل وهناء في البيت الجديد؟1نشاط 

هدف النشاط:  

d .يصل الى مفهوم التكييف

شرح النشاط:  

d االستراتجية:التأكد من وصول المفهوم

d .يسأل المعلم التالميذ كيف يمكن ان يتكيف عادل واخته هناء فى البيت الجديد

d  هل عندكم افكار كيف يمكن ان يحب كل من عادل  واخته المدرسة

d  وبعـد االسـتماع الى مشـاركة التالميذ يضيف الـى ماايقولون ان يصنـع اصدقاء جـدد وان يلعب العاب مختلفـة داخل المنزل
وان يعلقـون صـور داخـل المنـزل داخل المدينة وان يجـدون اماكن داخل مرسـى علم يلعبون ويسـتمتعون بها .

ن كلمات، ثم ضعها في جمل من إنشائك:2نشاط  اجمع الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

d .دمج الحروف لتكوين كلمات

شرح النشاط:  

d  ًنا كلمات، ثم يبدأ المعلم في االستماع إليهم، كل منهم يقول الكلمة في جملة يطلب المعلم من كل تلميذ دمج  األصوات مكوِّ
من إنشائه،  مثل: )تنمو شجرة المنجروف على شاطئ البحر(؛ ليتأكد من استيعابهم مفهوم الدمج.

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة تحديد العالقات بين األشياء المختلفة،  ويحاول التلميذ إيجاد َعالقة بين الحروف
الموجودة لتكوين كلمة ذات معنى، ثم يضعون الكلمات في ُجمل مفيدة.

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتتعايش - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

ن التلميذ ُجماًل تحتوي على الكلمات اآلتية: األشجار - الغروب - جذور - محمية - منجروف - تكّيف. اإلجابة: يكوِّ

1٠٢

قصة االستماع

)بيتنا الجديد(

بدليل المعلم

صفحة 1٧٠
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1٠٣

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:3نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجملة كاملة

شرح النشاط:  

d  يشـرح المعلـم المطلـوب، وهـو أن يقـرأ كل تلميـذ الجملـة، ويختـار اإلجابـة الصحيحـة مـن االختيـارات الموجـودة بيـن
القوسـين َوْفًقـا لَفهمـه القصة.

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة تحديد العالقات بين األشياء المختلفة، ويقرأ التالميذ  الُجمل ويحددون العالقة
بين الجملة التى قرءوها والمعلومات التي عرفوها من خالل استماعهم للقصة، وعلى أساس ذلك يختارون اإلجابة 

المناسبة.
المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتتعايش - التفكير الناقد
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  قمحي /سياحي/ الِجمال

كيف تتكيف شجرة المنجروف مع بيئتها؟4نشاط 

هدف النشاط:  

d .طرح األسئلة )من، ماذا، أين، كيف، لماذا( حول التفاصيل األساسية بالنص، واإلجابة عنها

شرح النشاط:  

d  يوضح المعلم أننا استمعنا في القصة كيف تتكيف شجرة المنجروف في المكان الذي تنمو فيه، َمن منكم يتذكر كيف كانت
تتكيف؟ وأين توجد جذورها؟ وكيف تتكيف مع الماء المالح؟

d  يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة تحديد العالقات بين األشياء المختلفة، ويحدد كل تلميذ الَعالقة بين أجزاء الشجرة
المختلفة، وقدرتها على التكيف في بيئتها، ثم يعبر عن ذلك بكتابة ُجمٍل مفيدة في المكان المخصص لذلك. 

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتتعايش - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

نشاط تطبيقي    

هدف النشاط:  

d .إعادة سرد القصص

شرح النشاط:  

d .م المعلم التالميذ إلى مجموعات، تقوم كل مجموعة بعرض بعض الصفات التي تتميز بها شجرة المنجروف يقسِّ

اأَلْهَداُف: 

103

اأَلْهَداُف: 

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن:3َنَشاط  ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإِلَجاَبَة الصَّ

َنَشاط 3: ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة.
ِة ِفي النَّصِّ َواإِلَجاَبُة َعْنَها. َفاِصيِل األَساِسيَّ َنَشاط 4: َطْرُح اأَلْسِئَلِة )َمْن، َماَذا، أْيَن، َكْيَف، ِلَماذا( َحْوَل التَّ

( اللَّْوِن. 1- األَُب )أَْسَوُد - َقْمِحيُّ

( إَِلى َمرَْسى َعَلم. 2- َسَيِصُل َوْفٌد )ِسَياِحيٌّ - ِسَياِسيٌّ

3- َذَهْبَنا إَِلى َمْحِميَِّة َواِدي )الّنْطُروِن - الِجَماِل(.

ُف َشَجَرُة الَمْنَجُروِف َمَع ِبيَئِتَها؟ 4َنَشاط  َكْيَف َتَتَكيَّ
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َن َكِلَماٍت. َنَشاط 1:  َيْدُمُج اأَلْصَواَت؛ ِلُيَكوِّ
ُز ُحُروَف الَجرِّ الُمْخَتِلَفَة. َنَشاط 2: ُيَميِّ

ُز َبْيَن االْسِم َوالِفْعِل. َنَشاط 3:  ُيَميِّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

3َنَشاط 

ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف اآلِتَيِة: َكوِّ

َأْكِمْل ِبَحْرِف الَجرِّ الُمَناِسِب:

ي - ة - ح - ل - ف - و - ر - ج - ن - م

إَِلى         ِمن         ِفي

الِفْعُلاالْسُم

ُبَمْنزُِلَناَنَتَكيَُّفَسَنْذَهُبالَجْوَلُةالَجِديُد َشَجرٌَةُترَحِّ

َبْت ِبَنا الـُمَعلَِّمُة، َوَقالَْت: ُة األُوَل ..................... الـَمْدَرَسِة َرحَّ الِحصَّ

»َسَيِصُل َوْفٌد ِسَياِحيٌّ ..................... َخاِرجِ الِباَلِد، َوَسَنْذَهُب ..................... َمْحِميَِّة َواِدي الِجَمِل«.

اْسَتْخِرْج ِمَن الَكِلَماِت اآلِتَيِة االْسَم َوالِفْعَل:

َنْشُعُر 

1٠٤

الحظ وتعلم

ن كلمات من الحروف اآلتية:1نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  دمج األصوات لتكوين كلمات.  

شرح النشاط:  

d .استراتيجية التعلم المعتمد على التساؤالت

d  يسأل  المعلم  التالميذ: من يستطيع دمج أصوات وتكوين كلمات؟

d  يكتـب علـى السـبورة هـذه الحـروف )ي - ة - ح - ل - ف - و - ر - ج - ن - م( ليالحظوها ويحاولـوا تكوين أكبر عدد من
الكلمـات، ثم يطلـب من كل تلميذ أن يحل النشـاط فـي الكتاب.

d )اإلجابة:  )متروكة للتلميذ

أكمل بحرف الجر المناسب:2نشاط 

هدف النشاط:  يميز حروف الجر المختلفة.   

شرح النشاط:  

d .استراتيجية التفاعل مع اآلخرين

d  ـم التالميـذ إلى مجموعـات، ويطلب مـن كل مجموعة يدخـل المعلـم الفصـل، ويكتب على السـبورة )فـي، إلى، عن( ويقسِّ
تكويـن ُجمـل باسـتخدام حـرف الجـر الخاص بـكل مجموعة.. وفـي النهايـة، يطلب منهم قـراءة الفقـرة وكتابة حـرف الجر 

النقط. المناسـب مكان 

اإلجابة:   في - من -  إلى

استخرج من الكلمات اآلتية االسم والفعل:3نشاط 

هدف النشاط:  يميز بين االسم والفعل.   

شرح النشاط:  

d .)االستراتيجية: األنشطة االستكشافية )تصنيف

d  )يدخـل المعلـم الفصـل، ويضـع بعـض الكلمـات )الجديـد، الجولـة، نشـعر، سـنذهب، نتكيـف، منزلنـا، ترحـب، شـجرة
ويصنـف فـي جـدول )االسـم( و)الفعـل(، ويطلـب مـن التالميـذ تصنيفهـا.

      اإلجابة:  
االسم: الجديد، الجولة، شجرة، منزلنا 
الفعل: نشعر، ترحب، نتكيف، سنذهب
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1٠٥

استخدم اسم اإلشارة المناسب )هذا - هذه - هؤالء( لتعبر عن كل صورة:4نشاط 

هدف النشاط:  

d  .مراجعة الكتابة الشخصية لتقويتها، مع التوجيه والدعم

شرح النشاط:  

d  ينظـر التلميـذ للصـورة معبـًرا بجملة، مسـتخدًما أسـماء اإلشـارة، مثل: هذه شـجرة /هـذه شـجرة المنجروف/ هذه شـجرة
جميلـة.. وللتلميذ حريـة التعبير. 

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

استخدم ضمير المتكلم المناسب:٥نشاط 

هدف النشاط:  

d  .استخدام ضمائر المتكلم

شرح النشاط:  

d   .يقرأ التلميذ الجملة، ويكتب ضمير المتكلم المناسب لسياقها

اإلجابة:

نحن       ..       نحن   ..        أنا أنا      .. 

ن ُجماًل مفيدة:٦نشاط  رتب الكلمات لتكوِّ

هدف النشاط:  

d  .تكييف الكالم مع مجموعة متنوعة من السياقات

شرح النشاط:  

d .يقوم كل تلميذ بترتيب الجملة بشكل صحيح يفيد معنى

اإلجابة:  

           - كيف تحمي شجرة المنجروف أوراقها؟
           - يحمي الشمع نبتة المنجروف من الشمس.

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

؟/تَْحِمي/الَْمْنَجُروِف/َشَجرَُة/كَْيَف/أَْوَراَقَها 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ْمِس/يَْحِمي/ِمَن/ نَْبَتَة/. ْمُع/الشَّ الَْمْنَجُروِف/الشَّ

..................................................................................................................................................................................................................

4َنَشاط 

5َنَشاط 

6َنَشاط 

ِم الُمَناِسَب: اْسَتْخِدْم َضِميَر الُمَتَكلِّ

َن ُجَماًل ُمِفيَدًة: َرتِِّب الَكِلَماِت ِلُتَكوِّ

. أَُحاِفُظ َعلَْیكُْم أَیَُّها الَبَشُ

أُِحبُّ بُُذوِري َوأَْعَتِني ِبَها.

َسْوَف نَْذَهُب ِف ِرْحلٍَة َصَباًحا.

ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة؛ ِلَتْقِويِتَها َمَع التَّ ْخِصيَّ َنَشاط 4:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ
ِم. َنَشاط 5: اْسِتْخَداُم َضَماِئِر الُمَتَكلِّ

َياَقاِت. َعٍة ِمَن السِّ َنَشاط 6: َتْكِييُف الَكالِم َمَع َمْجُموَعٍة ُمَتنوِّ

أَنَا

نَْحُن

َر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة: اْسَتْخِدِم اْسَم اإلَشاَرِة الُمَناِسَب )َهَذا - َهِذِه - َهؤالِء( ِلُتَعبِّ

نََتَباَدُل الَغَداَء َمًعا أَنَا َوأَْصِدَقاِئ.
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ْسِم ِبالَكِلَماِت. ْعِبيُر َعِن الرَّ َنَشاط 1:  التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ُتَشاِهُد

َتَسلََّق

َهاَجَم

َيْمِشي

ْن: َنَشاط  ُن الِحْرَباُء، ُثمَّ َلوِّ ْر ِلَماَذا َتَتَلوَّ  َفكِّ

اِئُر َعَلى َفِريَسِتِه. اْنَقضَّ الطَّ

َيِسيُر أَْحَمُد ُكلَّ َيْوٍم للَمْدرََسِة.

َجرَِة. َصَعَد َعاِمٌر َفْوَق الشَّ

اِئَر َوُهَو َيِطيُر. َوَقَفْت ِهْنُد ُترَاِقُب الطَّ

 ُأْمِسُك الَبْيَضَة ِبَحَذٍر؛ َحتَّى َل َتْنَكِسَر.

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 
َقاِئَمُة الَمَعاِني

ِبِعَناَيٍة

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  1-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - 2-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

فكر 1
فكر لماذا تتلون الحرباء؟ ثم لون:نشاط 

هدف النشاط:  

التعبير عن الرسم بالكلمات. •

شرح النشاط:  

d  يتيـح لهـم المعلم وقًتـا للتأمل فـي الصورة، واسـتنتاج أن
الحربـاء لونهـا يتغير حسـب الشـيء الذي تقـف عليه.

d  تحديد مهارة  تنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة - التعبير اللفظي.

d  يالحظ التالميذ  الصور ويحددون العالقة بين لون
يعبرون عن  الذي تقف عليه، ثم  الحرباء والشيء 

مالحظتهم من خالل التحدث.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتتعايش - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اقرأ واكتشف 2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:   

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات

شرح النشاط:   

d  غير الكلمات  معاني  التالميذ  يتعرف  النشاط  هذا  في 
)جملة(  سياق  خالل  من  قراءته  قبل  النص  في  المألوفة 

وصورة.

d  حل في  والَبدء  اإلرشادات،  لقراءة  التالميذ  المعلم  ه  يوجِّ
)من  لذلك  الوقت  بعض  ويتيح  حدة،  على  كل  النشاط، 
الحل  في  يفكر  تلميذ  كل  أن  من  ليتأكد  دقائق(؛   ٥-٧
بمفرده، وفي هذا الوقت يتجول هو بينهم ليتأكد من أن كالًّ 

منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

d  ينهي المعلم النشاط، ويطلب منهم أن يقارنوا الحلول ثنائيًّا
لذلك )من 3-٥  الوقت  ويتيح بعض  أو في مجموعات، 
تواجههم،  تحديات  أية  ليتعرف  بينهم؛  ويتحرك  دقائق(، 

وال يقوم بتصويب أي خطأ.

d  على التركيز  مع  معهم جميًعا،  الحلول  بمشاركة  يقوم  ثم 
اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 

منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

d  تحديد مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة - دقة المالحظة.  

d  يالحظ التالميذ معنى الكلمة في الجملة، ويعملون
على إيجاد العالقة بين الصورة والجملة والمعاني 

المناسبة.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتتعايش - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:

تراقب:  تشاهد          يسير: يمشي      بحذر: بعناية 
:  هاجم                   صعد: تسلق                     انقضَّ
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اقرأ النص، ثم أجب:بنشاط 
هدف النشاط:  

d  قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص، ووصف كيف
تستجيب الشخصيات في القصة لألحداث والتحديات الرئيسة.

القراءة الصامتة   

d  تعوق قد  التي  الجديدة  الكلمات  التالميذ  تعرف  أن  بعد 
َفهم النص يقرءونه قراءة صامتة لَفهم معناه، واإلجابة عن 

األسئلة، كل على حدة.
التهيئة للقراءة الصامتة  

d .ُيخبرهم المعلم بأنهم سيقرءون قصة قصيرة
d  األسئلة التالميذ  يقرأ  بأن  واضحة؛  إرشادات  المعلم  يعطي 

أواًل، ثم النص، وحل األسئلة، ويترك لهم وقًتا محدًدا لذلك.
شرح النشاط:     

d  يطلب منهم المعلم قراءة األسئلة أواًل، ويحدد وقًتا لمدة
دقيقتين، ثم يطلب منهم القراءة الصامتة للنص قراءة جيدة 

في هدوء، ويحدد خمس دقائق وقًتا لهم.
اإلجابة:  1- مشمس   2- األخضر  3- تخاف من الصياد

            ٤- تختبئ في بيتها          ٥- تغير لونها

أكمل بوضع معاني الكلمات جـنشاط 
الملونة:

هدف النشاط:  

d  تصويب أو  تأكيد  أو  الستنتاج  الجملة؛  سياق  استخدام 
معاني الكلمات.

شرح النشاط:     

d  ـه المعلـم التالميـذ إلـى قـراءة اإلرشـادات والَبـدء يوجِّ
فـي حـل النشـاط، كل علـى حـدة، ويعطي بعـض الوقت 

لذلـك )مـن ٥ - ٧ دقائـق(.
d  ،يتأكـد المعلـم مـن أن كل تلميـذ يفكـر فـي الحـل بمفرده

وفـي هـذا الوقت يتجول هـو بينهم؛ ليتأكد مـن أن كالًّ منهم  
يفكـر علـى حـدة، وال يقـوم بتصويب أي خطـأ لديهم.

d  ينهـي المعلـم النشـاط، ويطلب منهـم أن يقارنـوا الحلول
الوقـت  بعـض  ويعطيهـم  مجموعـات،  أو  ثنائيـات  فـي 

لذلـك )مـن 3 - ٥ دقائـق(.
d  وال تواجههم  تحديات  أي  ليتعرف  بينهم؛  المعلم  يتحرك 

يقوم بتصويب أي خطأ،  ثم يقوم بمشاركة الحلول معهم 
التركيز على التحديات التي واجهتهم أو يقوم  جميًعا، مع 

باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا  اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:   السير - يراقب - بحذر - ينقض عليه - يصعد

حان اآلن وقت القراءة الجهرية، دنشاط 
ا اتبع تعليمات معلمك: هيَّ

هدف النشاط:  

d  قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني
االبتدائي.

شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف 3
الحظ واكتشف عناصر قصة نشاط 

الحرباء:

هدف النشاط:  

كيفية  • وصف  ذلك  في  بما  للقصة،  العام  الهيكل  وصف 
تقديم البداية للقصة والخاتمة.

شرح النشاط:     

d  سيطابقون وكيف  للتالميذ،  اإلرشادات  المعلم  يوضح 
الشكل مع عناصر القصة، و قد يعطي مثااًل لعنصر واحد.

d  كل الحل،  على  للعمل  دقائق(   ٥-٧ )من  وقًتا  لهم  يتيح 

على حدة،  ويتأكد من أن كل تلميذ يفكر في الحل بمفرده، 
وفي هذا الوقت يتجول بينهم؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر 

على حدة، و ال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
d  ُينهـي المعلـم النشـاط، ويطلـب مـن التالميـذ أن يقارنوا

الحلـول فـي ثنائيـات أو مجموعـات،  ويتيـح لهـم بعض 
الوقـت )مـن 3 - ٥ دقائـق(.

d  يتحـرك المعلـم بينهم؛ ليتعـرف أية تحديات قـد تواجههم، وال
يقـوم بتصويـب أي خطـأ، ثـم يقـوم بمشـاركة الحلـول معهـم 
جميًعـا، مـع التركيـز علـى التحديات التـي واجهتهـم  أو  يقوم 

باسـتخراج اإلجابـات منهم، مؤكـًدا اإلجابـة الصحيحة.

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

بَنَشاط 

جـَنَشاط 

. ُصوِص َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ َنَشاط 2 )ب(: ِقَراَءُة النُّ
ِد ِمْن َفْهِم الَكِلَماِت ِبَشْكٍل َصِحيٍح، ُثمَّ إَعاَدُة ِقَراَءِتَها. أكُّ َياِق؛ للتَّ َنَشاط 2 )جـ(:  اْسِتْخَداُم السِّ

اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2 )د(:  ِقَراَءُة النُّ
ِة َوالَخاِتَمِة. ِة َتْقديِم الِبَداَيِة للِقصَّ ِة، َوَكْيِفيَّ َنَشاط 3:  َوْصُف َهْيَكِل الِقصَّ

يَّاُد لَْحَفاُة، الِحْربَاُء، الصَّ السُّ

ِة الِحْرَباِء:َنَشاط  الِحْظ َواْكَتِشْف َعَناِصَر ِقصَّ

اُت ْخِصيَّ َماُن َوالَمَكاُنالشَّ الزَّ

أْحَداُث الَوَسِط )الُمْشِكَلُة(أْحَداُث الِبَداَيِة

) َهاَيِة )الَحلُّ أْحَداُث النِّ

، ُثمَّ َأِجْب: اْقَرِأ النَّصَّ

َعَناِصُر
ِة  الِقصَّ

الِحْظ َواْكَتِشْف 3
ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

لَْحَفـــاُة تَْخَتِبـُئ. 1 - ِف َصَبـاحِ يَْوٍم )ُمْشِمـٍس – ُمظْلِــٍم – َغائِــٍم( كَانَـِت السُّ

َجرََة َفَتَحوَّلَْت إَِل اللَّْوِن )األَْحَمِر – األَْخَضِ – األَْزَرِق(. 2- َصَعَدِت الِحْربَاُء الشَّ

يَّاِد - تُِحبُّ َحَيَواناِت الَغابَِة(. يَّاَد - تََخاُف ِمَن الصَّ لَْحَفاُة تَُراِقُب الَغابََة ِمْن بَِعيٍد؛ ألنَّها )تُِحبُّ الصَّ 3- كَانَِت السُّ

لَْحَفاُة نَْفَسَها ِبأْن ................................................................................................................................................................... 4- تَْحِمي السُّ

٥- تَْحِمي الِحــْربَاُء نَْفَسَها ِبأْن ........................................................................................................................................................................

َنِة:  َأْكِمْل ِبَوْضِع َمَعاِني الَكِلَماِت الُمَلوَّ

تََتَميَُّز الَحَيَوانَاُت ِبِصَفاٍت ُمْخَتلَِفٍة لَِتْحِمَي نَْفَسَها؛ َفِمْنَها َمْن لَُه أَْرُجٌل طَِويلَـٌة تَُساِعُدهُ َعَل التََّحرُِّك 

يَّــاَد ِبِعَنايٍَة  .......................... ِبُسَْعٍة، َوِمْنَها َمْن لَُه َعْيَناِن كَِبريتَاِن َكْ يَْسَتِطيَع أَْن يَُشاِهَد ....................... الصَّ

َجِر الَعاِل.  ....................... َقْبَل أَْن يَُهاِجَمُه .....................، َوِمْنَها َمْن يََتَسلَُّق  ...................... إَِل الشَّ

َباُح .. الَغابَُة الصَّ

يَّاُد الِحْربَاَء، َويَْسَتِطيُع اإلِْمَساَك ِبَها. يُطَارُِد الصَّ

 ُ لَْحَفاُة الِحْربَاَء َوِهَي تَُغريِّ تاُلِحُظ السُّ

يَّاِد. لَْونََها؛ لَِتْحِمَي نَْفَسَها ِمَن الصَّ
لَْحَفاُة الَغابََة ِمْن بَِعيٍد. تَُراِقُب السُّ
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َجَرِة ة: َفْوَق الشَّ ِقصَّ

َنَشاط 

أَنَشاط 

ْد َعَناِصَرَها: َة، ُثمَّ َحدِّ اْقَرِأ الِقصَّ

ِة َوالَخاِتَمِة. ِة َتْقديِم الِبَداَيِة للِقصَّ ِة، َوَكْيِفيَّ نشاط 4: َوْصُف َهْيَكِل الِقصَّ
ِة. نشاط 5 )أ(: َسْرُد الِقَصِص ِبَتَفاِصيِلَها، َوَوْصُف الَهْيَكِل الَعام للِقصَّ

نشاط 5 )ب(:   َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

اُت ْخِصيَّ َماُن َوالَمَكاُنالشَّ الَحلُّالِبَداَيُةالزَّ

َما أَْجَمَل أَْلَواَن الِحْرَباِء!

الُمْشِكَلُة

َشاِرْك 5

ْسِخ:بَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

ِه َحْمزََة، َفطَاَرِت  ٌد يَلَْعُب ِبالكُرَِة َمَع ابِْن َعمِّ ِة كَاَن ُمَحمَّ ِف َمَساِء يَْوِم الِعيِد ِبالَحِديَقِة الَعامَّ

َجرَِة، َجـاَء َحـارُِس الَحِديَقـِة َوأَْحَضََهـا لَُهَمـا، َفَفرَِحـا ِبالكُرَِة َوَواَصاَل اللَِّعَب.  الكُرَُة َفْوَق الشَّ

َرا في َأْحَداِث الَوَسِط  َلْحَفاِة، ُثمَّ َفكِّ ِة السُّ  اْقَرْأ َمَع َزِميِلَك ِبَداَيَة ِقصَّ
:) َهاَيِة )الَحلِّ )الُمْشِكَلِة( َوالنِّ

َمُء تُـْمِطُر ِف الَغابَِة، َجلََسِت  َتاِء كَانَِت السَّ ِف يَْوٍم ِمْن أَيَّاِم الشِّ

يَّــاَد كََعاَدتَِهــا، َوَفْجــأًَة ...!  لَْحَفــاُة ِف بَْيِتـَهـا تََتـرَقَُّب الصَّ السُّ

11٠

الحظ وتعلم 4
اقرأ القصة، ثم حدد عناصرها:نشاط 

هدف النشاط:  

كيفية  • وصف  ذلك  في  بما  للقصة،  العام  الهيكل  وصف 

تقديم البداية للقصة والخاتمة.

شرح النشاط:     

d  ،الصغيـرة القصـة  قـراءة  التالميـذ  مـن  المعلـم  يطلـب 
عناصرهـا.  واسـتخراج 

d  يطلـب مـن كل تلميـذ تحديـد عناصـر القصة التـي عرفها
وتدوينهـا عنـد كل إصبـع من أصابـع الكف.

d  تحديد مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة - دقة المالحظة.

d  التي الُجمل  بين  الَعالقة  ويحدد  تلميذ،  كل  يقرأ 
يقرؤها ليحدد عناصر القصة المختلفة.

المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة: 
الشخصيات: محمد - حمزة - الحارس

الزمان والمكان: مساء يوم العيد - الحديقة العامة
 البداية: يلعب محمد وابن عمه بالكرة

المشكلة: طارت الكرة فوق الشجرة 
الحل: أحضرها الحارس لهما

شارك ٥
اقرأ مع زميلك بداية قصة أنشاط 

السلحفاة، ثم فكرا في أحداث 
الوسط )المشكلة( والنهاية 

)الحل(:

هدف النشاط:  

d .سرد القصص بتفاصيلها، ووصف الهيكل العام لكل قصة

شرح النشاط:     

d  اإلرشادات ويوضح  ثنائيات،  إلى  التالميذ  المعلم  يقسم 
في  يفكرون  ثم  القصة،  بداية  منهم  كل  ويقرأ  المطلوبة، 
أحداث الوسط والنهاية، ويقوم كل اثنين بسرد القصة التي 

فاها لباقي زمالئهما. ألَّ

d  تحديد مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة.

d  قرأها التي  األجزاء  بين  العالقة  تلميذ  كل  يحدد 
بقية  بتأليف  القصة والتي على أساسها سيقوم  من 

عناصرها. 
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اكتب بخط النسخ:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة في الكتابة

شرح النشاط:     

d  يطلـب المعلـم مـن التالميذ أن يكتبـوا الكلمـة الموجودة
اتجاهـات  الكتابـة؛ مـن حيـث  ُمراعيـن قواعـد  أمامهـم 

الحـروف، وجـودة الخـط، وااللتـزام بالسـطر.
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ب الُقْطِبّي الدُّ

ملحوظة

قبل  مقدمة  بمثابة  واكتشف(  )اقرأ  ر(،  )فكِّ نشاطا  1-   ُيعد 
بهذين  تبدأ  أن  المعلم -  فعليك - عزيزي  النص؛  قراءة 
النص  بقراءة  إرشادات  تالميذك  إعطاء  قبل  النشاطين 

قراءة صامتة، والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - 2-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

فكر 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  

التعبير عن المعنى بالرسم. •

شرح النشاط:     

d  يتيـح لهـم المعلم وقًتـا ليفكروا مـع زمالئهم فـي ثنائيات
أو مجموعـات صغيـرة فيمـا قد يكـون في هـذا المكان.

d  .عهم على مشاركة فَِكرهم مع بعضهم يشجِّ

d  ُحسن مهارة  تنمية  فرصة  النشاط   هذا  يتيح 
االستماع- المناقشات الجماعية - التعبير اللفظي، 

وغير اللفظي.

d  النشاط بداية  قبل  تلميذ  كل  نظر  المعلم  ه  يوجِّ قد 
المناقشات،  أثناء  الجيد  االستماع  أهمية  إلى  
ويعبر التالميذ عن ما يتوقعون أن يروه في زيارتهم 
وغير  )التحدث(،  لفظي  بشكل  الشمالي  للقطب 

لفظي )الرسم(.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتكون - التواصل

ية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اقرأ واكتشف 2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات. •

شرح النشاط:     

في هذا النشاط يتعرف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة  •
بالنص قبل قراءته من خالل سياق )جملة( وصورة.

حل  • في  والَبدء  اإلرشادات  قراءة  إلى  المعلم  ههم  يوجِّ
)من  لذلك  الوقت  بعض  ويتيح  حدة،  على  كل  النشاط، 

٥-٧ دقائق(.

يتأكد المعلم من أن كالًّ منهم يفكر في الحل بمفرده، وفي  •
هذا الوقت يتجول هو بينهم؛ ليتأكد من أن كل تلميذ يفكر 

على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

الحلول  • يقارنوا  أن  منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  ينهي 
)من  لذلك  الوقت  بعض  ويتيح  مجموعات،  في  أو  ثنائيًّا 

3-٥ دقائق(.

يتحرك المعلم بينهم؛ ليتعرف أية تحديات تواجههم، وال  •
يقوم بتصويب أي خطأ.

على  • التركيز  مع  جميًعا،  معهم  الحلول  بمشاركة  يقوم 
اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 

منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:  

 - البيئة: )مكان(
 - السميك:  )الغليظ(

 - عزل:  )إبعاد(
 - االنزالق:  )التزحلق(

 - يتكيف: )يتالءم(

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

التَّزَْحُلِق

َمَكان

اأَلرُْض ِبَها َماٌء؛ ُكْن َحِذًرا ِمن الْنزَِلِق.

َيَتالَءُم

َيَتَكيَُّف ُكلُّ َحَيَواٍن َمَع ِبيَئِتِه.

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َيِجُب َعزُْل الَمِريِض؛ َحتَّى َل َتْنَتِشَر 
الَعْدَوى.

ِميُك َيْحِميِني ِمَن الَبرِْد. الِمْعَطُف السَّ

ْلِجيَِّة. َتِعيُش ُكلُّ الَحَيَواَناِت ِفي الِبيَئِة الثَّ

َقاِئَمُة الَمَعاِني

إِْبَعاُد

الَغِليُظ
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. ُصوِص َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ َنَشاط 2 )ب(:  ِقَراَءُة النُّ

الَقَدَماِن

اأَلْهَداُف: 

112

الِجْلُد

الَفْرو

بَّ الُقطِْبيَّ ...؟ َهْل تَْعلَُم أَنَّ الدُّ

ى َعَل اللُُّحــوِم. - يَِعيـــُش ِف ِبيَئــٍة َجلِيـِديَّــٍة، َويََتَغــذَّ

- لَُه طََبَقــُة ُدُهـوٍن تَْحـَت ِجلْـِدهِ؛ لِِحَمـايَِتـِه ِمَن الَبــرِْد.

- لَُه َفْرٌو َسِميٌك يَْعَمُل َعَل َعزِْل الَهَواِء الَبارِِد َعْن ِجْسِمِه.

- لَُه َقَدَماِن كَِبريَتَاِن ُمَغطَّاتَاِن ِبالَفْرِو؛ لِِحَميَِتِه ِمن النْزَِلِق.

- لَْونُُه أَبَْيُض كَالِبيَئِة الَِّتي يَِعيُش ِفيَها، َوُهَو َما يَُساِعُدهُ َعَل الْخِتَباِء. 

- يَْسَتِطيُع التَّكَيَُّف َمَع ِبيَئِتِه.

َف َمَع ِبيَئِتِه الَجِليِديَِّة؟بَنَشاط  َكيُّ بُّ الُقْطِبيُّ التَّ َكْيَف َيْسَتِطيُع الدُّ

11٢

كيف يستطيع الدب القطبي التكيف مع بيئته الجليدية؟بنشاط 

القراءة الصامتة  

d  بعـد أن تعـرف التالميـذ الكلمـات الجديـدة التـي قـد تعـوق َفهم النـص، يقرءونـه قـراءة صامتـة لَفهـم معنـاه، واإلجابة عن
األسـئلة، كل علـى حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة  

d .يقول المعلم للتالميذ إنهم سيقرءون معلومات عن حيوان ُمحبب إليهم

d .يعطيهم المعلم إرشادات واضحة؛ بأن يقرءوا األسئلة أواًل، ثم النص، وحل األسئلة، ويترك لهم وقًتا محدًدا لذلك

هدف النشاط:  قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص.  

شرح النشاط:     

d  يطلـب منهـم المعلـم قراءة األسـئلة أواًل، ويحـدد وقًتا لمـدة دقيقتين، ثم يطلـب منهم القـراءة الصامتة للنص قـراءة جيدة في
هـدوء، ويحـدد خمس دقائـق وقًتا لهم.

d .يتيح هذا النشاط فرصة لتنمية مهارة تحديد العالقات بين األشياء المختلفة - دقة المالحظة

d .يحدد التالميذ  بعد قراءة النص العالقة بين شكل  وخصائص جسم الدب  وقدرته على التكيف في بيئته  المناسبة
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد

ية
ات

حي
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ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:   القدمان: تحميانه من االنزالق              الفرو: يعزل الهواء البارد عن جسمه                الجلد: يحميه من البرد

نشاط إضافي  في رأيك، لماذا تختلف ذيول الكائنات اآلتية؟

سبب شكل الذيلالبيئةالكائن

ليستطيع العوم في الماء.

ليستطيع الطيران.

ليستطيع تسلق الشجر.

هدف النشاط:  قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص.  

شرح النشاط:     

d  يقـوم المعلـم برسـم هـذا الجـدول علـى السـبورة بـدون توضيح سـبب شـكل الذيـل، ويسـأل التالميذ عن سـبب خلـق الله
)تعالـى( كل كائـن بذيـل مختلف عـن اآلخر. 

دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول



11٣

أكمل بالكلمات الموضحة:جـنشاط 

هدف النشاط:  

قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص. •

شرح النشاط:     

d  يوضـح المعلـم للتالميـذ اإلرشـادات جيـًدا، ثم يتركهـم ليفكـروا، كل على حدة، فـي اإلجابة عن النشـاط، وفي هـذا الوقت
يتجـول هـو بينهـم؛ ليتأكـد مـن أن كالًّ منهـم يفكر بمفـرده، وال يقـوم بتصويـب أي خطـأ لديهم،  ثم يقـوم بمشـاركة الحلول 
معهـم جميًعـا، مـع التركيز علـى التحديـات التي واجهتهـم أو يقوم باسـتخراج اإلجابـات منهم، مؤكـًدا اإلجابـة الصحيحة.

اإلجابة:  

          -  البيئة    ،   أتكيف   ،    فأتغذى   ،    االنزالق   ،    سميًكا

ا اتبع تعليمات معلمك:دنشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف 3
الحظ استخدام )الذي ، التي( في الُجمل اآلتية، ثم أكمل:نشاط 

هدف النشاط:  

استخدام قواعد اللغة في الكتابة. •

شرح النشاط:     

d .يوضح المعلم للتالميذ اإلرشادات جيًدا، ثم يتركهم ليفكروا، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط

d  فـي هـذا الوقـت يتحـرك هـو بينهـم؛ ليتأكـد مـن أن كالًّ منهـم يفكـر بمفـرده، و ال يقـوم بتصويـب أي خطـأ لديهم، ثـم يقوم
بمشـاركة الحلـول معهـم جميًعـا، مـع التركيز علـى التحديـات التـي واجهتهـم أو يقوم باسـتخراج اإلجابـات منهـم، مؤكًدا 

اإلجابـة الصحيحـة التـي يكـون محتواهـا معرفـة أن »التـي« ُتسـتخدم مـع المؤنـث، و»الذي« ُتسـتخدم مـع المذكر.

اإلجابة:    الذي    -      التي

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

الِحِظ اْسِتْخَداَم )الَِّذي ، الَِّتي( ِفي الُجَمِل اآلِتَيِة، ُثمَّ َأْكِمْل:َنَشاط 

َحِةجـَنَشاط   َأْكِمْل ِبالَكِلَماِت الُمَوضَّ

. ُصوِص َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ َنَشاط 2 )جـ(:  ِقَراَءُة النُّ
اِني االْبِتداِئي.    فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2 )د(:  ِقَراَءُة النُّ

َغِة ِفي الِكَتاَبِة. نشاط  3: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ

َهِذهِ الِبْنُت الَِّتي تُرَتُِّب 

يرََها. َسِ

َجاَءِت الِبْنُت .......................... نََجَحْت ِف الْمِتَحاِن.

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

ِمَك:دَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

ىَسِميكًاالنْزِلِقالِبيَئِةأَتَكَيَُّف َفأتََغذَّ

َجُر ِف ................................ الَِّتي أَِعيُش ِفيَها، ................................... َمَع  أَنَا الِقرُْد، يَكُْثـُر الشَّ

ِبيَئِتي ............................ َعَل الـَمْوِز، َوأَْسَتْخِدُم َذيِْل الطَِّويَل ِف .................................. بَْيَ 

األَْشَجاِر، ِجلِْدي لَْيَس ............................؛ ألَنَّ ِبيَئِتي َحارٌَّة. 

َرأَيُْت الَولَُد الَِّذي 

يَلَْعُب ِبالكُرَِة.

لَْونُُه أَبَْيُض كَالِبيَئِة الَِّتي 

يَِعيُش ِفيَها.

َذَهَب الَولَُد  .......................... أَكََل الكَْعكََة.
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اْخَتْر )الَِّذي َأِو الَِّتي( َوَأْكِمِل النَّصَّ اآلِتي: 

اْبَحْث ِفي »اإلنترنت« ِبُمَساَعَدِة َواِلَدْيَك َعْن َسَمِك الِقْرِش، َواْكُتْب أَنَشاط 
ْلَت إَِلْيِه ُمْسَتْخِدًما َما َتمَّ ِدَراَسُتُه:  ِبإيَجاِز َما َتَوصَّ

أَنَشاط 

ْن ُجْمَلًة َعَلى ُكلِّ ُصوَرٍة ُمْسَتْخِدًما )الَِّذي َأِو الَِّتي(:بَنَشاط   َكوِّ

وَرِة الُمَناِسَبِة: بَنَشاط   اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك َتْحَت الصُّ

َغِة ِفي الِكَتاَبِة. َنَشاط 4 )أ، ب(: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ
َعاوِن َمَع األْقَراِن. ِة ِبَشْكٍل ُمْستِقلٍّ َوِبالتَّ ْقِميَّ َعٍة ِمَن األَدَواِت الرَّ َنَشاط 5 )أ(:  اْسِتْخداُم َمْجُموَعٍة ُمَتنوِّ

َغِة ِفي الِكَتاَبِة. َنَشاط 5 )ب(: اْسِتْخَداُم َقَواِعِد اللُّ

َشاِرْك 5

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

ى َعَل الُعْشـِب لَُه أَْرُجـٌل طَِويلٌَة.. يََتكَيَّـُف الَجَمــُل َمَع الِبيَئـــِة  الَجَمُل .............................. يََتَغذَّ

ْحَراِويَِّة ........................ يَِعيُش ِفيَها؛ َفُهَو ........................ يَُخزُِّن الـَمَء ِف َسَنِمِه ........................ َفْوَق ظَْهِرهِ،  الصَّ

َوأَْرُجلُُه الطَِّويلَُة ِهَي ......................... تَُساِعُدهُ َعَل الثََّباِت َفاَل يَْنزَلُِق.

11٤

الحظ وتعلم 4
اختر )الذي أو التي( وأكمل النص اآلتي:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة الصحيحة في الكتابة

شرح النشاط:     

d  يوضـح المعلـم للتالميـذ اإلرشـادات جيـًدا، ثـم يتركهم
ليفكـروا، كل علـى حـدة، فـي اإلجابـة عن النشـاط.

d  فـي هذا الوقت يتحرك هـو بينهم؛ ليتأكد مـن أن كالًّ منهم
يفكـر بمفـرده، وال يقـوم بتصويـب أي خطـأ لديهـم، ثـم 
يقـوم بمشـاركة الحلـول معهـم جميًعـا، مـع التركيز على 
التحديـات التـي واجهتهـم  أو يقوم باسـتخراج اإلجابات 

منهـم، مؤكـًدا اإلجابـة الصحيحة.
اإلجابة:   

             -  الذي ،  التي ،  الذي ،  الذي ،  التي

ن جملة على كل صورة بنشاط  كوِّ
مستخدًما )الذي أو التي(:

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:     

d  التالميـذ ـر  ويذكِّ النشـاط،  إرشـادات  المعلـم  يوضـح 
بالكلمـات التي تعلموهـا، ويعطيهم وقًتا محـدًدا لالنتهاء 

ذلك. مـن 
d .يتحرك بينهم؛ للتأكد من أنهم على الطريق الصحيح

اإلجابة:   )متروك للتلميذ(

شارك ٥
ابحث في »اإلنترنت« بمساعدة أنشاط 

والديك عن سمك القرش، 
واكتب بإيجاز ما توصلت إليه 

مستخدًما ما تم دراسته:

هدف النشاط:  

بشكل  • الرقمية  األدوات  من  متنوعة  مجموعة  استخدام 
مستقل، وبالتعاون مع األقران.

شرح النشاط:     

d  يقسـم المعلـم التالميـذ إلـى مجموعـات، ويطلـب منهم
البحـث فـى المنـزل مـن خـالل »اإلنترنـت« بمسـاعدة 
األسـرة عن سـمك القـرش، وكتابـة المعلومـات التي تم 
التوصـل إليهـا بأسـلوبهم الخـاص، كل مجموعـة تجمع 

مـا توصلـت إليـه مـن معلومـات، وتقـوم بعرضه. 

d  تحديد  - مهارة  لتنمية  فرصة  النشاط  هذا  يتيح 
العالقات بين األشياء المختلفة - تواصل غير لفظي.

d  القرش جسم  بين  الَعالقة  لتحديد  التالميذ  يبحث 
ما  عن  التعبير  ثم  بيئته،  في  التكيف  على  وقدرته 

وجده بالرسم أو الكتابة.
المهارات الحياتية:   

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد
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حي
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ت
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ه
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ا

اكتب ما يملى عليك تحت الصورة بنشاط 
المناسبة:

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة في الكتابة

شرح النشاط:     

d  يطلـب المعلم مـن التالميذ النظر جيًدا للصـور الموجودة
فـي الكتاب، وبعـد ذلك سـينطق كلمة، وعليهم سـماعها 
جيًدا، ثـم كتابتها تحـت الصورة التي تعبر عنها )سـميك، 

ينزلـق، بيئة(.
ملحوظة: 

اإلمالء  فنشاط  ُمْسَبًقا؛  التلميذ  يحفظها  ال  اإلمالء  1-  كلمات 
الحروف  أصوات  بين  التمييز  على  قدرته  مدى  يقيس 

وأشكالها، وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
2- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة..

تصويب اإلمالء: 

المعلم  • يكتبها  الكلمات  كتابة  من  التلميذ  يفُرغ  عندما 
صحيحة إمالئيًّا  على السبورة.

اإلمالء  • )✓( على  لنفسه بوضع عالمة  تلميذ  ب كل  يصوِّ
التلميذ  فيكتب  خطأ  الكلمة  إمالء  كان  إذا  أما  الصحيح، 
الكلمة الصحيحة بجانب الكلمة غير الصحيحة وال يمحو 

الخطأ.
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اْقَرْأ َوَأْكِمْل: َنَشاط 

ي، .......... مِّ
ُ
 َيا أ

ُ
ْيف

َّ
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َ
        ج

.........................................................................

 َونَْحَتاُج أَْن نَْخُرَج ِمْن َهذا الُجْحِر إَِل الَغابَِة..

يَاحِ. ِة الرِّ  ِمْن ِشدَّ

َجرَِة.  ِمَن الَحَشائِِش تَْحَت الشَّ

.  تَْحِميَنا ِمْن تََقلَُّباِت الَجوِّ
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ُبُيوُت اأَلَراِنِب

تهيئة

d .في هذا النص يعرض المعلم نموذًجا ليكتب من خالله التالميذ قصة

d  فـي البدايـة، يعـرض المعلم صـوًرا لقصص مختلفـة، ويطلب منهـم ذكر ما يرونـه فيها، ويسـاعدهم بالكلمات التـي تعلموها
في الموضـوع بأكمله.

هدف النشاط:  

d .استماع وتحدث: المشاركة في المحادثات التعاونية مع الزمالء والمعلمين حول مختلف الموضوعات والنصوص

شرح النشاط:  

d  :يطلب المعلم من التالميذ قراءة الُجمل المرتبطة بكل صورة ومعرفة عناصر القصة
- الشخصيات: األرنب وأمه.

- الزمان والمكان: الصيف والشتاء - الغابة.
- أحداث البداية: األرانب تريد الخروج من الُجحر.

- أحداث الوسط )العقدة(: جاء الشتاء، وهدمت الرياح بيوتهم الجديدة.
- أحداث النهاية )الحل(: عادوا إلى الُجحر.

التطبيق

d  .يطلب المعلم منهم استخدام الُخطوات السابقة؛ ليحكوا له قصة أخرى يعرفونها
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إمالء الخريطة التحليلية لوصف عناصر القصة المصورة »بيوت األرانب«:نشاط 

هدف النشاط:  

القراءة بَفهم األدب: تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب. •

الكتابة: استخدام رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة. •

شرح النشاط:     

d .يقوم المعلم بتوضيح الشكل قبل أن يقرأ التالميذ النص، ويوضح لهم المطلوب

d  يقـرأ التالميـذ النـص في صمـت، ثم يعملـون في ثنائيـات لمحاولة ملء الشـكل، وفي هـذه األثنـاء يتحرك بينهـم؛ للتأكد من
أنهـم على الطريـق الصحيح.

d .يشارك التالميذ إجاباتهم، ويؤكد المعلم اإلجابة الصحيحة

مهارات حياتية:     

d .تعلَّم لتعرف - التفكير الناقد
اإلجابة:   

استخدام عالمة الترقيم
)؟( مع السؤال

).( مع نهاية الجمل

استخدام أسماء اإلشارة
)هذا(

عناصر القصة:     الشخصيات: األرنب وأمه.
الزمان والمكان: الصيف والشتاء - الغابة.

مـن  الخـروج  تريـد  األرانـب  البدايـة:  أحـداث 
الُجحـر.

أحداث الوسـط )العقـدة(: جاء الشـتاء، وهدمت 
الرياح بيوتهـم الجديدة.

أحداث النهاية )الحل(: عادوا إلى الُجحر.

استخدام األفعال
المضارع
الماضي

الصفات التي تصف المكان
بيتي الجديد

بيوت األرانب

اأَلْهَداُف: 
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ِة َعَناِصُر الِقصَّ

َنَشاط 

اْسِتْخَداُم َعالَماِت 
ْرِقيِم التَّ

اْسِتْخَداُم أْسَماِء 
اإلَشاَرِة

َرِة »ُبُيوُت اأَلَراِنِب«: ِة الُمَصوَّ ِة ِلَوْصِف َعَناِصِر الِقصَّ ْحِليِليَّ إْمالُء الَخِريَطِة التَّ

َفاُت الَِّتي َتِصُف  الصِّ
ْخِصيَّاُت:الَمكاَن الشَّ

الزََّماُن َوالَمَكاُن:

أَْحَداُث الِبَداَيِة:

أَْحَداُث الَوَسِط )الُمْشِكَلُة(: 

 أَْحَداُث النَِّهاَيِة:

ْكُل َواأُلْسُلوُب. َنَشاط: الِقراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: َتْقييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ
ٍة ِلَتْخطيِط الِكَتاَبِة.                الِكَتاَبُة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

اأَلْهَداُف: 

116

اْسِتْخَداُم األْفَعاِل
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اأَلْهَداُف: 
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ًدا  أْو  َتسْلُساًل َقِصيًرا  لألْحَداِث.اأَلْهَداُف:  ِكتاَبُة ُرواَياٍت ترِوي َحدًثا َتمَّ  إْعداُدُه َجيِّ
َسْرُد اإلْجراءاِت، َوالِفَكِر، َوالَمَشاِعِر.

ِة لإلَشاَرِة إَلى َترتيِب األْحداِث. منيَّ ِة، َواْسِتخداُم الَكِلَماِت الزَّ َترتيُب األحَداِث ِبالتتاُبِع ِفي الِقصَّ

َرَة  َة الُمَصوَّ ًدا، ُثمَّ اْكُتِب الِقصَّ َوَر َجيِّ ِل الصُّ َتأمَّ

اأَلْهَداُف: 

117

اأَلْهَداُف: 

أَْحَداٌث ُمَسلَْسلٌَة

كَلَِمٌت ُمَناِسَبٌة

ُجَمٌل َصِحيَحٌة َخطٌّ َجِميٌل

إِْمالٌء َصِحيٌح

1

3

2

4

كتابة قصة

تأمل الصور جيًدا، ثم اكتب القصة المصورة:نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة روايات تروي حدًثا تم إعداده جيًدا أو تسلساًل قصيًرا لألحداث

d .سرد اإلجراءات، والِفَكر، والمشاعر

d .ترتيب األحداث بالتتابع في القصة، واستخدام الكلمات الزمنية لإلشارة لترتيب األحداث

شرح النشاط:  

d .التعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع، يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه بُلغة صحيحة
d  ،يتيـح المعلـم وقًتـا للتالميـذ؛ كـي يتأملـوا الصور، ويفتح نقاًشـا لمـا يمكـن أن يحدث في هـذه القصـة، ويتقبل أيـة إجابات

ويصر علـى إجابـة واحدة.
d .ر المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع من كلمات، وفَِكر في النصوص، وتراكيب ُلغوية يذكِّ
d :يتأكد من أنهم يجب أن يراعوا ما تعلموه عندما يكتبون قصتهم

1 - عناصر القصة من مكان وزمان، وشخصيات، وأحداث بداية، ومشكلة، وحل.
2 - استخدام عالمات ترقيم مناسبة.

3 - استخدام التراكيب المناسبة في كتابة الُجمل من صفات، وأفعال، وأسماء إشارة.
٤ - اتباع االتجاهات الصحيحة للحروف، وااللتزام بقواعد الكتابة.

٥ - االلتزام بقواعد اإلمالء.
d .يعطي المعلم مثااًل في الصورة األولى حول كيفية كتابة التالميذ قصتهم، وكيف سيتصورونها
d .يترك لهم المعلم وقًتا للكتابة، كل على حدة
d .ب لهم عند وجود أخطاء يتحرك المعلم بينهم؛ للتأكد من أنهم على الطريق الصحيح، وال يصوِّ

المهارات الحياتية:   

d .)تعلَّم لتتعايش )تواصل( - تعلَّم لتعرف )التفكير
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اأَلْهَداُف: 

118

ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة ِلَتْقِويِتَها َمَع التَّ ْخِصيَّ الِكَتاَبُة:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ
ْكُل َواأُلْسُلوُب. َتْقِييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ اأَلْهَداُف: 

118

َأْلَتِزُم َداِئًما ُأَحاِوُل َأْن َأْلَتِزَم  

َخٌطي َجِميٌل

ُجَمِلي َصِحيَحٌة

َكِلَماِتي ُمَناِسَبٌة

َأْحَداِثي ُمَسْلَسَلٌة

 إْمالِئي َصِحيٌح

ْقِييِم              َأْلَتِزُم ُمْعَظَم َمَعاِييُر التَّ
الَوْقِت   

  َأْلَتِزُم َبْعَض 
الَوْقِت 

اِتيِّ  ْقِييِم الذَّ ِة َبْعَد التَّ َسُأِعيُد ِكَتاَبَة الِقصَّ

تقييـم ذاتـي لكتابتي

d  ف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار، ويسـتطيع أيًضـا أن يمثلها على يقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛ ليتعـرَّ
السـبورة؛ بـأن يقـول: إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع  أمـام ألتـزم دائًمـا.. أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع 
 أمـام ألتـزم معظـم الوقت.. أمـا إذا ُوجدت كثيـٌر من األخطاء فتضـع  أمام ألتزم بعـض الوقت .. أمـا إذا كانت كل 

كلمـات القصـة بها أخطـاء فتضع أمـام أحـاول أن ألتزم.

d  ،بعـد أن يوضـح المعلـم المعاييـر للتالميـذ يعطـي أمثلة لألخطـاء  التـي رآها أثناء مـروره عليهـم، و كيفيـة التقييـم الذاتي لها
ويقـوم التالميـذ بعـد كتابـة القصـة  بمراجعة المعاييـر التي عليهـا، ويقـوم كل تلميذ بإعطاء نفسـه التقديـر المناسـب َوْفَقا لما 

تـم عمله.

بعد مالحظة األخطاء، أعد كتابة القصة مرة أخرى مع تصويب أخطائك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .مراجعة الكتابة الشخصية لتقويتها، مع التوجيه والدعم

d .تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب

شرح النشاط:  

d  ،سـيقوم التالميـذ بعـد التقييـم الذاتـي ألنفسـهم ومالحظـة األخطـاء التـي وقعـوا فيهـا بكتابـة نفس نـص القصة  مـرة أخرى
ولكـن هـذه المـرة سـيتجنبون كل األخطـاء التي وقعـوا فيهـا أول مرة.

ملحوظة: تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d .بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة قصة متجنًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم

d  يقرأ المعلم عمل التلميذ، ويعطيه تغذية راجعة )تعليًقا( بناءًة؛ أي يركز علي شيء إيجابي في عمله، ويمدحه، خاصًة إذا وجد
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.

d  ليقيموا يتركهم  أن  المعلم  فعلى  فيها،  يكتبون  يرى تحسنًا في كل مرة  أن  بدون أخطاء، يجب  التالميذ  كتابة  أال تكون  يجب 
أنفسهم، ويصوب أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.

d  في كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في
المرة السابقة ويبني عليه.
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اأَلْهَداُف: 

119

اأَلْهَداُف: 

1َنَشاط 

2َنَشاط 

ْر َعْنَها ِبَرْسٍم ُمَناِسٍب:  اْقَرْأ ُكلَّ َكِلَمٍة َوَعبِّ

َيَتَدْحَرُجَيْنَقضُّ الَحِريُق ُكــوٌخ

ِة؟  ......................................، .....................................، .....................................، ْخِصيَّاُت الـَمْوُجوَدُة ِف الِقصَّ أ- َما الشَّ

ب- الـَمكَاُن ..........................................................................، الزََّماُن ..........................................................................................

ْ َعْنَها ِكَتابًَة. ِة، َوَعبِّ جـ - َفكِّْر ِف نَِهايٍَة ُمَناِسَبٍة للِقصَّ

الثَّلْجِ بُّ الُقطِْبيُّاْخَتَبأَ يَُراِقُب الدُّ

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
. ُصوِص َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ نشاط 2: ِقَراَءُة النُّ

ى يََتَغذَّ

َمـــــاِلِّ يَِعيـــــُش ...................................... الَِّذي ......................  ِف الُقطْــــِب الشَّ

األَْسَمـــاَك ِف َصْمــٍت؛ َحتَّى يَْسَتِطيــــَع أَْن يَْصطَاَدَهـــا َو........................... 

بُّ َوسَط ............................  َعلَْيَها.. َولَِكْن َفْجأًَة، ظََهَر َصيَّاٌد ِفـ............................ الدُّ

يَّاُد أَْن يَِجَدهُ.  َولَـْم يَْسَتِطعِ الصَّ

َة َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة:  َبْعَد َأْن َأْكَمْلَت الِقصَّ

َة اآلِتَيَة َوَضِع الَكِلَماِت ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب:  اْقَرِأ الِقصَّ

تقييم تكويني

ر عنها برسم مناسب:1نشاط  اقرأ الكلمة وعبِّ

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن التالميـذ قـراءة الكلمـات المكتوبـة والتعبيـر عنها برسـم مناسـب يوضـح معنـى الكلمة كمـا فهموه من 
الموضوع. خـالل 

المهارات الحياتية:   

d .مهارات التفكير الناقد - التواصل غير اللفظي

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

اقرأ القصة اآلتية وضع الكلمات في المكان المناسب:2نشاط 

هدف النشاط:  

d .قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص

شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن كل تلميـذ قـراءة الكلمـات المكتوبـة أواًل بدقـة؛ لكـي يتعـرف معنـى كل كلمـة، ثم يقـوم بقـراءة القصة
ن قصـة متكاملـة المعنى، وبعـد ذلـك يقـوم التالميـذ باإلجابة عن األسـئلة  ووضـع الكلمـة المناسـبة فـي الفـراغ حتـى يكـوِّ

المتعلقـة بالقصـة، والتـي تقيـس مـدى َفهمهـم الكلمـات، وَمغـزى القصـة، ومعرفتهـم الجيـدة بعناصرها. 

المهارات الحياتية:   

d .التفكير الناقد

اإلجابة: 

          الدب القطبي - يراقب -  يتغذى - اختبأ  - الثلج

 أ - الدب.. الصياد.. األسماك.
ب - القطب الشمالي.. الصباح.

جـ - )متروكة للتلميذ(
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اأَلْهَداُف: 
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ْسِخ: اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

3َنَشاط 

4َنَشاط 

6َنَشاط 

بُّ ِف ِبيَئِتِه كَْيَف يََتكَيَُّف الدُّ

لـَِمَذا يُوَجُد َسَناٌم للَجَمِل َتاِء أَْرتَِدي َمالِبَس ثَِقيلًَة ِف الشِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 5َنَشاط 

َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة ـ ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. َنَشاطا 4،3: الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ
نشاط 5: ِكَتاَبِة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. 

نشاط 6: َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

ُن. 1- َرأَيْـــُت الِحـْربَـــاَء ...................................... تََتـلَــوَّ

2- َجـاَء الَولَـُد .............................. يُِحــبُّ الَحَيـَوانَــاِت.

3- ِف الَحِديَقِة .......................أَْذَهُب إِلَْيَها طُُيوٌر َرائَِعٌة. 

4- الِكَتـــاُب ........................................... َمَعــــَك ُمِفيـــٌد.

ا َيِلي )الَِّتي - الَِّذي(:  اْقَرْأ َوَضِع الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة ِممَّ

َضْع َعالَمَة َتْرِقيٍم ُمَناِسَبًة )؟ / .(: 

تَِعيُش الِحْربَاُء ِف الَغابَِة

ى َعَلى اللُُّحوِم. ِة الَِّتي َتَتَغذَّ يَّ بُّ ِمَن الَحَيَواَناِت الَبرِّ الدُّ

اقرأ وضع الكلمة المناسبة مما يلي )التي - الذي(:3نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  يسـأل المعلـم علـى سـبيل التذكيـر: مـع أي شـيء نسـتخدم )الـذي(؟ مـع المذكـر، ومـع أي شـيء نسـتخدم )التـي(؟ مـع
المؤنـث، ثـم يطلـب منهـم قـراءة الُجمل المكتوبـة بهـدوء؛ لتحديـد أي الكلمات أكثر مناسـبة، ثـم يقومون بوضـع كل كلمة 

في المـكان المناسـب.

اإلجابة: 
1- التي          2- الذي           3- التي          ٤- الذي

ضع عالمة ترقيم مناسبة )؟ / . (:4نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم منهم قراءة الُجمل المكتوبة، وتحديد أيٍّ من عالمات الترقيم أكثر مناسبة

اإلجابة: 
٤- ؟    . -3   . -2 1- ؟  

اكتب ما يملى عليك:٥نشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  يقـوم المعلـم بإمـالء هذه الكلمـات على التالميـذ: )يتدحـرج، ينزلق، يتكيف، ينقـض، يختبئ، الشـتاء(،  وهـذه الكلمات ال
يتـم حفظهـا ُمْسـَبًقا، ويذكرهم بضـرورة االلتزام بقواعـد الكتابة مـن حيث اتجاهـات الحروف، وااللتزام بالسـطر.

اكتب بخط النسخ:٦نشاط 

هدف النشاط:  

d .يكتب مراعًيا قواعد الكتابة

شرح النشاط:  

d  ،يطلـب المعلـم مـن التالميـذ كتابة الجملـة الموجـودة أمامهم بخط مناسـب ُمراعيـن قواعد الكتابـة؛ من حيث جـودة الخط
واتجاهـات الحروف، وااللتزام بالسـطر.
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تمهيد

d  يسـأل المعلـم التالميـذ:  هـل فكرتـم يوًمـا كيـف تـم بناء هـذه المدرسـة؟ ثم يسـتمع آلرائهـم؟ ويسـأل: يا ُتـَرى، مـا المواد
التـي اسـتخدمت فـي البنـاء؟ ويقوم بتسـجيل مـا يقولونه )طوب - أسـمنت - رمـل - حجر - زجـاج - خشـب  - ...(  على 

السـبورة السـتخدامها في النشـاط التالي. 

ماذا يحدث؟نشاط 

d  يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات، ويطلب من كل مجموعة اختيار مادة معينة من المواد المكتوبة على السبورة، وتقوم كل
مجموعة بالتفكير والتعبير بالرسم والكتابة عن األشياء التي يمكن صناعتها بهذه المادة.

التطبيق 

d  .يطلب المعلم من كل مجموعة أن تستعرض ما توصلت إليه من أشياء نستطيع صناعتها

d   .)مثال: )زجاج: أكواب - مصابيح - شبابيك(.. )خشب: أبواب - كراسي - مناضد(.. )أسمنت: بيت - مدرسة - مصنع

اأَلْهَداُف: 

121

اأَلْهَداُف: 

اِلُث الَمْوُضوُع الثَّ
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1َنَشاط 

2َنَشاط 

َدِة للَمْعُلوَماِت. َوِر الُمَحدَّ ْمِييُز َبْيَن الصُّ َنَشاط 1:  التَّ
َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة ـ ِكَتاَبُة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. َنَشاط 2: الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ

 

وَرِة الُمَناِسَبِة:  اْقَرْأ، ُثمَّ ِصْل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِبالصُّ

ِمَك: ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

َائِحِ ِبالـِمطْرََقِة،  َدقُّ الشَّ

ثُمَّ نَْقُعَها ِف الَْمِء. 

َائِحِ َرأِْسيًّا  َوْضُع الشَّ

َوأُُفِقيًّا. 

 ثُمَّ تُوَضُع بَْيَ َصْخرَتَْيِ 

. َحتَّى تَِجفَّ

تَْقِشريُ ِجْذعِ النََّباِت، 

ثُمَّ تَْقِطيُعُه. 

ْسِم َوالِكَتاَبِة َكْيَف َصَنَع الِمْصِريُّوَن الُقَدَماُء َوَرَق الَبْرِدي: ْر ِبالرَّ َعبِّ

1٢٢

أنشطة قصة االستماع

البــردي 
تهيئة

d قبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة يطلب من التالميذ أن ينتبهوا جيًدا ألحداثها 
وتفاصيلها؛ حتى يسهل عليهم  اإلجابة عن  األسئلة الموجودة بـ»كتاب التلميذ« )المعلم فقط من يقرأ 

        القصة وعلى التلميذ االستماع، ثم حل التدريبات الموجودة بالكتاب(، ثم يدخل المعلم ومعه صندوق مغلق، ويطلب منهم 
أن يخمنوا ماذا يوجد فيه، ثم يفتحه ويعرض عليهم البطاقات الموجودة به، وهي بطاقات لبيض  ملون، ويسـألهم: ُتَرى، متى نقوم 

فنا اإلجابة. فنا هذه العادة؟ هيَّا بنا نستمع لقصة سوف تعرِّ بتلوين البيض؟ وَمن عرَّ

اقرأ، ثم ِصل كل جملة بالصورة المناسبة:1نشاط 

هدف النشاط:  

d .التمييز بين الصور المحددة للمعلومات

شرح النشاط:  

d  يربط كل تلميذ بين الصور والُجمل التي تعبر عنها، ويقوم بالتوصيل.. يشرح المعلم المطلوب من النشاط؛ بأن يقرأ كل تلميذ
الجملة ويوصلها بالصورة التي تعبر عنها.

d  .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة دقة المالحظة - تقسيم األهداف إلى خطوات محددة

d  على التالميذ أن يحددوا أواًل خطوات صناعة ورق البردي؛ استناًدا على ما سمعوه من القصة، ثم يقوموا بقراءة الُجمل
ومالحظة الصور الموجودة أمامهم؛ ليختاروا الترتيب الصحيح.  

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتتعايش - اإلرادة الذاتية
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

عبر بالرسم والكتابة كيف صنع المصريون القدماء ورق البردي:2نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من التالميذ أن يرسموا خطوات صناعة الورق كما وردت في القصة، ويعبروا عن كل صورة بجملة مناسبة

d  .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة تقسيم األهداف إلى خطوات محددة  - التعبير غير لفظي

d  على التالميذ أن يحددوا هدفهم وهو توضيح كيفية صنع ورق البردي، ثم يبدءوا في التعبير عن خطوات صناعة ورق
البردي؛ استناًدا على ما سمعوه من القصة، ويعبروا عن هذه الخطوات بشكل غير لفظي )الرسم - الكتابة(.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتتعايش - اإلرادة الذاتية  / تعلَّم لتكون - التواصل
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا
قصة االستماع

)البـردي(

بدليل المعلم

صفحة 1٧٨
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1٢٣

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:3نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام السياق؛ للتأكد من َفهم الكلمات بشكل صحيح، ثم إعادة قراءتها

شرح النشاط:  

d  حكي قصة أو تجربة في ُجمل كاملة مع حقائق مناسبة، وتفاصيل وصفية ذات صلة.. يشرح المعلم المطلوب، وهو أن يقرأ كل
تلميذ الجملة، ويختار اإلجابة الصحيحة من االختيارات الموجودة بين القوسين َوْفًقا لَفهمه القصة.

اإلجابة:  

3- المصرية 2- الجدران.   1- البردي   

ن الكلمات الجديدة:4نشاط  الحظ الصور اآلتية، ولوِّ

هدف النشاط:  

d .تفسير الكلمات والعبارات كما يتم استخدامها في النص

شرح النشاط:  

d  ف شـكلها، ثـم قـراءة الكلمـة المكتوبة تحتهـا، وتلوينهـا، ثم يطلـب المعلـم من كل يقـوم التالميـذ بمالحظـة الصـور وتعـرُّ
تلميـذ أن يضـع أي كلمـة جديـدة فـي جملة من إنشـائه.

d  .يتيح هذا النشاط فرصة تنمية مهارة تقسيم األهداف إلى خطوات محددة  - التعبير غير لفظي

d  على التالميذ أن يحددوا هدفهم وهو توضيح كيفية صنع ورق البردي، ثم يبدءوا في التعبير عن خطوات صناعة ورق
البردي؛ استناًدا على ما سمعوه من القصة، ويعبروا عن هذه الخطوات بشكل غير لفظي )الرسم - الكتابة(.

المهارات الحياتية:   

d .يةتعلَّم لتتعايش - اإلرادة الذاتية  / تعلَّم لتكون - التواصل
ات

حي
 ال

ت
ارا

ه
لم

ا

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

التطبيق  

هدف النشاط:  

d .إعادة سرد أحداث القصة

شرح النشاط:  

d  ـم المعلـم التالميـذ إلى مجموعتيـن، تقوم األولى بذكـر صاحب المهنـة، وتقوم الثانية بسـرد أحداث القصـة، وكيف كان يقسِّ
يعمل فـي الماضي؟

اأَلْهَداُف: 

123

اأَلْهَداُف: 

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن:3َنَشاط  ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَجاَبَةَ الصَّ

ِن الَكِلَماِت الَجِديَدَة:4َنَشاط  َوَر اآلِتَيَة، َوَلوِّ  الِحِظ الصُّ

َحَجُر َرِشيٍد       

الُقَدَماُء الِْمْصِرّيُوَنَشّمُ النَِّسيِم

البَْرِدي

ِد ِمْن َفْهِم الَكِلَماِت ِبَشْكٍل َصِحيٍح، ُثمَّ إَعاَدُة ِقَراَءِتَها. أكُّ َياِق؛ للتَّ َنَشاط 3:  اْسِتْخَداُم السِّ
. َنَشاط 4:  َتْفِسيُر الَكِلَماِت َوالِعَباَراِت َكَما َيِتمُّ اْسِتْخَداُمَها ِفي النَّصِّ

ا َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي ُجْمَلٍة ِمْن َتْفِكيِرَك  َهيَّ

1 - اْسَتْخَدَم الَفَراِعَنُة نََبـــاَت )الَبِْدي – الُفوِل – الُقطِْن( ِف ِصَناَعِة الَوَرِق.

يُّوَن الُقَدَماُء َعاَداتِِهـْم َعَل )الُجْدَراِن – الَخَشِب – الطِِّي(. 2 - نََقَش الـِمْصِ

يَِّة( الَقِديـَمـِة.  وَمانِيَِّة – الِقْبِطيَِّة – الـِمْصِ 3 - َشمُّ النَِّسيِم ِمَن الَعاَداِت )الرُّ
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اأَلْهَداُف: 

124

َن َكِلَماٍت. َنَشاط 1:  َيْدُمُج األْصَواَت؛ ِلُيَكوِّ
اِهيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة. َنَشاط 2: َيْسَتْخِدُم »ال« النَّ

ُز َبْيَن االْسِم َوالِفْعِل َوالَحْرِف. َنَشاط 3:  ُيَميِّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

3َنَشاط 

ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف اآلِتَيِة: َكوِّ

اِهَيِة: َأْكِمْل ِبـ»ال« النَّ

ن - ر - م - ح - ف - و - ل 

الَحْرُفاالْسُم

ُنإَِلىُذرٌَةالنَِّسيُم َحَجٌرَوَتْشَتِريِفيُنَلوِّ َنْسَتِعدُّ 

الِفْعُل

اْسَتْخِرْج ِمَن الَكِلَماِت اآلِتَيِة االْسَم َوالِفْعَل َوالَحْرَف:

1٢٤

الحظ وتعلم

ن كلمات من الحروف اآلتية:1نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

d .دمج األصوات لتكوين كلمات

شرح النشاط:  

d .استراتيجية التعلم المعتمد على التساؤالت

d  يكتب على السبورة الحروف )ن - ر - م - ح - ف - و - ل( ويطلب من التالميذ مالحظة الحروف ومحاولة تكوين أكبر عدد
من الكلمات، بعد االستماع لبعض المشاركات.

d  .يطلب من كل تلميذ أن يحل النشاط في الكتاب

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

أكمل بـ»ال« الناهية:2نشاط 

هدف النشاط:  

d  .استخدام )ال( الناهية في جملة مفيدة

شرح النشاط:  

d .االستراتيجية: األنشطة االستكشافية

d  يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور جيًدا، ثم يسألهم: ماذا تالحظون فيها؟ وبعد مشاركة بعضهم يطلب منهم التعبير عنها
باستخدام )ال( الناهية.

اإلجابة:  يعبر التلميذ كما يالحظ الصور فقط مستخدًما )ال( الناهية.

استخرج من الكلمات اآلتية االسم والفعل والحرف:3نشاط 

هدف النشاط:  

d  .يميز بين االسم والفعل والحرف

شرح النشاط:  

d .االستراتيجية: األنشطة االستكشافية

d  ،يدخـل المعلـم الفصـل، ويضـع على السـبورة بعض الكلمـات )النسـيم، إلى، نلـون(، ويصنف فـى جدول االسـم، والفعل
والحرف.

d             .يطلب منهم التصنيف، وبعد مشاركتهم يطلب من كل تلميذ تصنيف الكلمات

اإلجابة:  

الفعل: نستعد، نلون، نشتري          الحرف: في، إلى، و االسم: النسيم،  ذرة، حجر  
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1٢٥

استخدم )هذا - هذه - هؤالء( المناسب للتعبير عن كل صورة:4نشاط 

هدف النشاط:  

d .التمييز بين أسماء اإلشارة واستخدامها

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور جيًدا، ثم التعبير عن كل صورة مستخدمين أسماء اإلشارة

اإلجابة:  هذا حجر رشيد./ هذا ورق بردي./ هذه حديقة عامة. 

ن الكلمات التي تبدأ بالالم الشمسية باألصفر والقمرية باألخضر:٥نشاط  لوِّ

هدف النشاط:  

d  .ف درجات مختلفة من الصوتيات، والقدرة على تحليل أصوات الكلمة تعرُّ

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة األلف والالم في كل كلمة، وتمييز الكلمات التي بها الم شمسية والم قمرية

الالم القمرية: )الفراعنة/البيض(. اإلجابة:  الالم الشمسية: )الربيع/النباتات(   

ن كلمات صحيحة من الحروف اآلتية:٦نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

d  .يستبدل أصواًتا؛ لتكوين أكبر عدد من الكلمات ذات معنى

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة هذه الحروف، وتكوين أكبر عدد من الكلمات

التطبيق

هدف النشاط:  

d .دمج الحروف لتكوين كلمات

شرح النشاط:  

d  يكتـب المعلـم علـى السـبورة مجموعة مـن الحـروف )س - ب - ن - ا - ج - ر - ك - ل - ش - ط(، ويطلـب منهم ترتيبها
لتكويـن كلماٍت.

اأَلْهَداُف: 

125

م - ي - ح - ذ - ق - ر - ش - ة - د - ج - أ

ْمِييُز َبْيَن أَْسَماِء اإلَشاَرِة، َواْسِتْخَداُمَها. َنَشاط 4:  التَّ
اِت، َوالُقْدَرُة َعَلى َتْحِليِل أْصَواِت الَكِلَمِة. ْوِتيَّ ُف َدَرَجاٍت ُمْختلَفٍة ِمَن الصَّ َنَشاط 5: َتََعرُّ

َنَشاط 6: اْسِتْبَداُل أْصَواٍت ِلَتْكِويِن أْكَبِر َعَدٍد ِمَن الَكِلَماِت َذاِت الَمْعَنى. 

4َنَشاط 

ِة ِباألْصَفِر َوالَقَمِريَِّة ِباأَلْخَضِر:5َنَشاط  ْمِسيَّ ِن الَكِلَماِت الَِّتي َتْبَدُأ ِبالالِم الشَّ َلوِّ

النَّبَاَتاُت
الَفَراِعنَُة

ُ
الَبْيض

ِبيُع الرَّ

ْن َكِلَماٍت َصِحيَحًة ِمَن الُحُروِف اآلِتَيِة:6َنَشاط  َكوِّ

اأَلْهَداُف: 

ْعِبيِر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة: اْسَتْخِدْم )َهَذا، َهِذِه، َهؤالِء( الُمَناِسَب للتَّ
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اأَلْهَداُف: 
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َت ِبُسُهوَلٍة.َقاَلْت َحِبيَبُة: َسَأْسَتْخِدُم الرَّْمَل. َلِكنَّ الرَّْمَل َكاَن َناِعًما َوَتَفتَّ

1

23

126

ِتي َكاَنْت َتُزوُر ِفيَها ُمَحاَفَظَة ُسوَهاَج، ِة الَّ رََجَعْت َحِبيَبُة ِمْن ِرْحَلِتَها الَمْدرَِسيَّ
ْوِن االْبَيِض الَجِميِل.. ُر ِفي ِتْمَثاِل االِميرَِة »ميريت آمون« ِذي اللَّ ْت ُتَفكِّ َوَظلَّ

ٍم ُيْشِبُه الَِّذي َرَأْتُه ِفي ِرْحَلِتَها. رَْت َأْن َتُقوَم ِبَنْحِت ُمَجسَّ َوَفكَّ

اأَلْهَداُف: 

127

اأَلْهَداُف: 

ا. ُه ِعْنَدَما َجفَّ َأْصَبَح َلْوُنُه رََماِديًّ رَْت َحِبيَبُة َوَقاَلْت: َحَسًنا، َسُأَجرُِّب االْسَمْنَت. َلِكنَّ َفكَّ

45

6

127

ِم، َوَوَجَدْتُه ُمَناِسًبا َفَفرَحْت،  اْسَتْخَدَمْت َحِبيَبُة الِجْبَس االْبَيَض ِفي َعَمِل الُمَجسَّ
ِة الُمَناِسَبِة. َها ِلُمَساَعَدِتَها ِفي اْخِتياِر الَمادَّ َوَشَكرَْت ُأمَّ

7

ِتي َتْسَتِطيُع اْسِتْخَداَمَها؟! َفَسَأَلْت َواِلَدَتَها،  ُة الُمَناِسَبُة الَّ اْحَتارَْت َحِبيَبُة؛ َما الَمادَّ
: َتْسَتِطيِعيَن اْسِتْخَداَم الِجْبِس االْبَيِض؛ َفَسَيُكوُن ُمَناِسًبا.. َقاَلْت  َفَأَجاَبْتَها ااُلمُّ

ي. َحِبيَبُة: َحَسًنا، َسُأَجرُِّب َيا ُأمِّ
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اأَلْهَداُف: 
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ًما َكِبيرًا.  َصَنَع أَِبي ُمَجسَّ

َيَتَفتَُّت الُخْبُز ِبُسُهوَلٍة.

ٌة ُتْسَتْخَدُم  األَْحَجاُر َمادَّ
ِفي الِبَناِء.

الِجْبُس األَْبَيُض ُيْسَتْخَدُم 
ِفي ِصَناَعِة التََّماِثيِل.

ُر َيَتَكسَّ

َشْيٌء َلُه َوْزٌن َوَحْجٌم

َنُموَذًجا

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2
 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

ٌة َلْوُنَها  ٌة ُترَاِبيَّ َمادَّ
أَْبَيُض، َتِجفُّ َبْعَد َوْضِع 

الَماِء َعَلْيَها

َقاِئَمُة الَمَعاِني

1٢٨

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة  1-  ُيعد نشاطا )فكِّ
النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين 
قبل إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، 

والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.
جهرية  قراءة  النص  تقرأ  أال   - المعلم  عزيزي   - 2-  عليك 
قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو 
سيقلل من تنمية مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية 

دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

فكر 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

تهيئة

قبل  الصفحة  هذه  أنشطة  تقدم  للمعلم:  ملحوظة 
القراءة للتمهيد للنص، وَفهم الكلمات الجديدة الموجودة به.

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:  

d  بصنعه قمتم  الذي  الشيء  ما  التالميذ:  المعلم  يسأل 
بمفردكم من قبل سواء كان )رسمة، لعبة، نموذًجا،...(؟ 
ويستمع إلجاباتهم، ثم يسأل: ما المواد التي تم استخدامها 
عما  التعبير  منهم  يطلب  ثم  الشيء،  هذا  صنعكم  أثناء 

تناقشوا فيه بالمكان المخصص لذلك في الكتاب.

مهارات حياتية:  

d .تعلَّم لتتعايش - التفكير - اإلرادة الذاتية

اقرأ واكتشف 2
ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات

شرح النشاط:  

d  غير الكلمات  معاني  التالميذ  ف  يتعرَّ النشاط  هذا  في 
سياق  خالل  من  النص  قراءة  قبل  النص  في  المألوفة 

)جملة( وصورة.

d  في والَبدء  اإلرشادات،  قراءة  إلى  التالميذ  المعلم  ه  يوجِّ
حل النشاط، كل تلميذ على حدة، ويعطيهم بعض الوقت 
لذلك )من ٥-٧ دقائق(، ويتأكد المعلم من أن كالًّ منهم 
المعلم  يتحرك  الوقت  هذا  وفي  بمفرده،  الحل  في  يفكر 
يقوم  يفكر على حدة، وال  منهم  ُكالًّ  أن  ليتأكد من  بينهم؛ 

بتصويب أي خطأ لديهم.

d  الحلول يقارنوا  أن  منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  ُينهي 
الوقت لذلك  ثنائيات أو مجموعات، ويعطيهم بعض  في 
)من 3-٥ دقائق(، ويتحرك بينهم ليتعرف ما واجههم من 

تحديات، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

d  على التركيز  مع  معهم جميًعا،  الحلول  بمشاركة  يقوم  ثم 
اإلجابات  باستخراج  يقوم  أو  واجهتهم  التي  التحديات 

منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:  
  -  نموذًجا 

ر   - يتكسَّ
  - شيء له وزن وحجم 

  -  مادة ترابية لونها أبيض، تجف بعد وضع الماء عليها
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اأَلْهَداُف: 
. ُصوِص َوَفْهُم الَغَرِض األَساِسيِّ ِمْن ُكلِّ َنصٍّ َنَشاط 2 )ب(: ِقَراَءُة النُّ

نشاط 2 )جـ، د(: اْسِتْخداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنتاِج أْو َتأِكيِد أْو َتْصويِب َمَعاِني الَكِلَماِت. 
اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2 )هـ(:  ِقَراَءُة النُّ

اْقَرِأ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط 

جـَنَشاط 

دَنَشاط 

للنَّْحِت
 الِجْبِس 
األْبَيِض

ة  مَنحتَمادَّ ُمَجسَّ

َتَتَفتَُّت ٌة ًماَمادَّ ُمَجسَّ

ِمَك:هـَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

1- كَانَْت ِرْحلَُة َحِبيَبَة ِف ُمَحاَفظَِة )أْسَواَن - األقُصِ - ُسوَهاَج(.

2- أُْعجَبْت َحِبيَبُة ِف َهذِه الرِّْحلَِة بـِ)تِـْمَثاٍل - َمْعَبٍد - َحِديَقٍة(. 

ِم ِهَي ............................، ................................... ،......................................... بَْتَها َحِبيَبُة لَِنْحِت الـُمَجسَّ 3- الـَمَوادُّ الَِّتي َجرَّ

4- لـَِمذا لَـْم يَكُِن األَْسَمْنُت ُمَناِسًبا؟ ..........................................................................................................................................

َضِع الَكِلَماِت ِفي َمَكاِنَها الُمَناِسِب:

أَْعَلَنِت الَمْدرََسُة َعْن ُمَساَبَقٍة .............................................................................. َفاْشَترََكْت ُلَجْيـُن ِفيَها، َوَصَنَعْت 

................................................................... ِلُعْصُفوٍر أَْبَيَض َوأَْمَلَس َصَنَعْتُه ِمَن ......................................................................؛ 

ألنَّ َهذِه .....................................................................َل ..................................................................... .

َضِع الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن ِعْنِدَك:

1٢٩

اقرأ النص قراءة صامتة، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  
d .قراءة النصوص، وَفهم الغرض األساسي من كل نص

القراءة الصامتة  

d  ف التالميذ الكلمـات الجديدة التـي قد تعوق بعـد أن تعـرَّ
َفهـم النص، يقرءونـه قراءة صامتـة لَفهم معنـاه، واإلجابة 

عـن األسـئلة، كل على حدة.
التهيئة للقراءة الصامتة  

d  عن قصيرة  قصة  سيقرءون  إنهم  للتالميذ  المعلم  يقول 
أعجبه،   شيًئا  يصنع  أن  في  فكر  مثلهم  صغير  طفل  تجربة 

وال يعطيهم معلومات أكثر من ذلك.
d  التالميذ يقرأ  بأن  واضحة؛  إرشادات  المعلم  يعطيهم   

وقًتا  لهم  ويترك  األسئلة،  وحل  النص  ثم  أواًل،  األسئلة 
محدًدا لذلك.
شرح النشاط:  

d  يطلب منهم المعلم قراءة األسئلة أواًل، ويحدد وقًتا لمدة
دقيقتين، ثم يطلب منهم القراءة الصامتة للنص قراءة جيدة 

في هدوء، ويحدد خمس دقائق وقًتا لهم. 
اإلجابة:  

1- سوهاج    2- تمثال   3-  الرمل ، األسمنت ، الجبس األبيض
ا، ومجسم األميرة لونه  ٤-  ألنه عندما يجف يصبح لونه رماديًّ

ا.  أبيض وليس رماديًّ

ضع الكلمات في مكانها المناسب:جـنشاط 
هدف النشاط:  

d  اسـتخدام سـياق الجملـة؛ السـتنتاج أو تأكيـد أو تصويب
الكلمات. معانـي 

شرح النشاط:  

d  حل في  والبدء  اإلرشادات،  قراءة  إلى  التالميذ  المعلم  ه   يوجِّ
لذلك  الوقت  بعض  ويعطيهم  حدة،  على  تلميذ  كل  النشاط، 
بمفرده في  يفكر  تلميذ  أن كل  ويتأكد من  دقائق(،  )من ٥-٧ 
الحل، وفي هذا الوقت يتحرك بينهم؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم 

يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
d  الحلول يقارنوا  أن  منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  ينهي   

لذلك  الوقت  بعض  ويعطيهم  مجموعات،  أو  ثنائيات  في 
التي  التحديات  ليتعرف  بينهم  ويتحرك  دقائق(،   ٥-3 )من 

تواجههم، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
d  على التركيز  مع  جميًعا،  معهم  الحلول  بمشاركة  يقوم   ثم 

التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، 
مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة: للنحت - مجسًما - الجبس األبيض - مادة - تتفتت

ضع الكلمات اآلتية في ُجمل من دنشاط 
عندك:

هدف النشاط:  

d  اسـتخدام سـياق الجملـة؛ السـتنتاج أو تأكيـد أو تصويب
الكلمات. معانـي 

شرح النشاط:  

d  التركيز مع  جميًعا،  معهم  الحلول  بمشاركة  المعلم  يقوم 
على التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات 

منهم، مؤكًدا اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هـنشاط 
ا اتبع تعليمات معلمك: هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •
شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •
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َغِة ِفي الِكَتاَبِة.  َنَشاط 3:  اْسِتْخَداُم َقواِعِد اللُّ
نشاط 4) أ، ب(: َتْمِييُز الِفْعِل الَماِضي، َواْسِتْخَداُمُه.

أَنَشاط 

بَنَشاط 

الِحِظ الِفْعَل الَماِضي ِفى الُجَمِل اآلِتَيِة، ُثمَّ أْكِمْل:َنَشاط 

َبْتاْسَتْخَدَم ُزرُْتَجرَّ

َذَهَب َكِريٌم إَِلى ُسوَهاَج 

ِباألَْمِس.

ِم  اْنَتَهْيُت ِمْن َنْحِت الُمَجسَّ

ُمْنُذ َقِليٍل.

 َساَفرَْت ِريُم إَِلى ُسوَهاَج 

الَعاَم الَماِضي.

األْفَعاُل الَمْذُكوَرُة ِفي الُجَمِل ِهَي

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

أْكِمِل الُجَمَل ِبْفِعٍل َماٍض ُمَناِسٍب:

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

1 -...................................................................... الُمْتَحــــَف الِمْصـــــِريَّ ُمْنـــُذ َيْوَمْيــــــِن.

ــوَن األَْحَجــــاَر ِفي ِبَنــاِء األَْهرَاَمـاِت. 2 - .................................................................. الِمْصِريُّ

ِم »ميريت آمون«. 3 - ................................................................... ُنوُر َمَوادَّ َكِثيرًَة ِلَعَمِل ُمَجسَّ

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ِبُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة ُمْسَتْخِدًما ِفْعاًل َماِضًيا ُمَناِسًبا: َعبِّ

1٣٠

الحظ واكتشف 3
الحظ الفعل الماضي فى الجمل  اآلتية، ثم أكمل:نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة في الكتابة

شرح النشاط:  

d  يسأل المعلم التالميذ: ماذا فعلتم في الصباح؟ ويستمع إلى تعليقاتهم، ويكتب األفعال التي يقولونها دون اإلشارة إلى طبيعة
هذه األفعال )جئت - لبست - شربت - ركبت - دخلت - ...(  ويسألهم: هل تالحظون شيًئا مشترًكا بين هذه الكلمات؟ إنها 
كلها تدل على شيء قمنا بعمله؛ فهي فعل، ويقوم بقراءتها لهم، ثم  يطلب منهم قراءة الُجمل الموجودة بالكتاب، ومالحظة أن 

الكلمات الملونة كلها تدل على أشياء حدثت في الماضي، ثم يطلب منهم تحديد األفعال في الُجمل.
d  ٥-3 )من  لذلك  الوقت  بعض  ويعطيهم  مجموعات،  أو  ثنائيات  في  الحلول  يقارنوا  أن  منهم  ويطلب  النشاط،  المعلم  ُينهي 

دقائق(، ويتحرك بينهم؛ ليتعرف التحديات التي تواجههم، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.
d  ثم يقوم بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا

اإلجابة الصحيحة. 
 اإلجابة:  ذهَب - سافرْت - انتهيُت

الحظ وتعلم 4
أكمل الجمل بفعل ماٍض مناسب:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .تمييز الفعل الماضي، واستخدامه

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من التالميذ قراءة الُجمل الموجودة، واختيار فعل ماٍض مناسب لتكون الجملة مفيدة وذات معنى

اإلجابة:   1- زرُت     2- استخدَم      3- جرَبْت

عبر عن كل صورة بجملة مفيدة مستخدًما فعاًل ماضًيا مناسًبا:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .تمييز الفعل الماضي، واستخدامه

شرح النشاط:  

d  .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور جيًدا، والتعبير عن كل صورة بجملة تبدأ بفعل ماٍض مناسب

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(
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اأَلْهَداُف: 

أَنَشاط 

ِمْصُر َبَلٌد َعِريٌق َوَعِظيٌم.

ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 5 ) أ (: التَّ
َغِة ِفي الِكَتاَبِة. نشاط 5 )ب(:   استخداُم َقواِعِد اللُّ

نشاط 5 )جـ(:  َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

م ةيََتَفتَّتُمَجسَّ الِجْبس نَْحتَمادَّ

األَبَْيض

َشاِرْك 5

ْسِخ:جـَنَشاط  اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:بَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

َزًة،  َشاِرْك َمَع َأْصِدَقاِئَك َمَكاًنا ُقْمَت ِبِزَياَرِتِه َوَوَجْدَت ِبِه َمَعاِلَم ُمَميَّ
َما الَمَوادُّ الَِّتي َتمَّ اْسِتْخَداُمَها ِفي ِبَناِء َهَذا الَمْعَلِم؟

1٣1

شارك٥

شارك مع أصدقائك مكاًنا قمت بزيارته ووجدت فيه معالم  مميزة، ما المواد  أنشاط 
التي تم استخدامها في بناء هذا الَمْعلم؟

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم
شرح النشاط:  

d  يسـأل المعلـم كل تلميـذ: هـل زرت مكاًنـا مثـل »حبيبة«، وشـاهدث فيه معالـم سـياحية أثرية فرعونيـة أو غيـر فرعونية؟  أو
إذا كان هنـاك تلميـذ لـم يذهـب فيتحـدث عـن مـكان شـاهده في التلفـاز أو قرأ عنـه في قصـة، ويطلب مـن كل منهـم  التعبير 
عـن المـكان الـذي زاره،  والتفكيـر فـي المـواد المصنـوع منها هـذا الَمْعَلـُم )حجر، طـوب،  زجـاج، جرانيت، ...( بالرسـم 

والكتابـة، ثـم يتشـاركون جميًعـا  فيما عبـروا عنه مـع زمالئهم.

اتبع إرشادات معلمك في إمالء الكلمات اآلتية:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .يكتب ُمراعًيا قواعد الكتابة

شرح النشاط:  

d  ،بالكتاب المكتوبة  الكلمات  زميله  بإمالء  المجموعة  في  األول  التلميذ  ويقوم  ثنائية،  إلى مجموعات  التالميذ  المعلم  يقسم 
الفصل  بينهم داخل  بالتجول  الوقت  المعلم في هذا  يتبادالن األدوار، ويقوم  ثم  له، وذلك لمدة 10 دقائق،  بتصويبها  ويقوم 

ليالحظ نطقهم، ويقدم المساعدة لمن يحتاج إليها.  
ملحوظة: 

1-  كلمات اإلمالء ال يحفظها التلميذ ُمْسَبًقا؛ فنشاط اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف وأشكالها، وتطبيق 
قواعد الكتابة التي تعلمها.

2- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة.
تصويب اإلمالء: 

عندما يفُرغ التلميذ من كتابة الكلمات يكتبها المعلم صحيحًة إمالئيًّا  على السبورة. •
يصوب كل تلميذ لنفسه بوضع عالمة )✓( على اإلمالء الصحيح، أما إذا كان إمالء الكلمة خطأ فيكتب التلميذ الكلمة الصحيحة  •

بجانب الكلمة غير الصحيحة وال يمحو الخطأ.

اكتب بخط النسخ:جـنشاط 

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  الكتابة؛ من حيث اتجاهات الحروف، وجودة ُمراعين قواعد  الكلمة الموجودة أمامهم  التالميذ أن يكتبوا  المعلم من  يطلب 
الخط، وااللتزام بالسطر. 
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ْسِم. ْعِبيُر َعِن الَمْعَنى ِبالرَّ َنَشاط 1: التَّ
َنَشاط 2 )أ(:  اْسِتْخَداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنَتاِج َمَعاِني الَكِلَماِت.

144

ُتْسَتْخَدُم الزُُّهوُر ِفي َتْزِييِن الَمَنازِل.

َل َتْكُتْب َعَلى ُجْدَراِن الَمْدرََسِة.

َتَتَميَُّز ُقُلوُب األَْطَفاِل ِبالنََّقاِء.

الَحَضارَُة الِمْصِريَُّة َخاِلَدٌة.

َتْجِميِل

َباِقَيٌة

َحَواِئِط

ْر َفكِّ 11

اْقَرْأ َواْكَتِشْف 2

 ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها:أَنَشاط 

ْر، ُثمَّ َشاِرْك:َنَشاط  ْر َوَعبِّ َفكِّ

َهذِه الُجْمَلُة َلْيَس َلَها َمْغَزى.

َقاِئَمُة الَمَعاِني

َمْعَنى 

يَبِة الطِّ

1٣٢

صناعة األلوان

ملحوظة

ر(، )اقرأ واكتشف( بمثابة مقدمة قبل قراءة النص؛ فعليك - عزيزي المعلم - أن تبدأ بهذين النشاطين قبل  1-   ُيعد نشاطا )فكِّ
إعطاء تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة، والذي يصحب نشاط )اقرأ واكتشف(.

2-  عليك - عزيزي المعلم - أال تقرأ النص قراءة جهرية قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو سيقلل من تنمية 
مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية دائًما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.

فكر 1
فكر وعبر، ثم شارك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .التعبير عن المعنى بالرسم

شرح النشاط:  

d  يتـرك المعلـم وقًتـا للتالميـذ؛ للتفكير مـع زمالئهم - فـي ثنائيـات أو مجموعات صغيـرة - في األلـوان قديًمـا؛ كيف كانت؟
هـل كانـت كثيـرة ومتنوعـة؟ ومـن أي شـيء كانـت تصنـع؟ هل كانـت أقالًمـا كما هي فـي وقتنـا الحاضـر أم كان لها شـكل 

ـا يفكر فيه، ويشـاركه مـع زمالئه. آخـر؟ ويعبـر كل تلميـذ بالرسـم عمَّ

مهارات حياتية:  

d .تفكير ناقد - المشاركة
اقرأ واكتشف 2

ِصل كل كلمة بمعناها:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج معاني الكلمات

شرح النشاط:  

d .ف التالميذ معاني الكلمات غير المألوفة في النص قبل قراءة النص من خالل سياق )جملة( وصورة في هذا النشاط يتعرَّ

d  ه المعلم التالميذ إلى قراءة اإلرشادات، والبدء في حل النشاط، كل تلميذ على حدة، ويعطيهم بعض الوقت لذلك )من يوجِّ
٥-٧ دقائق(، ويتأكد المعلم من أن كالًّ منهم يفكر في الحل بمفرده، وفي هذا الوقت يتحرك المعلم بينهم؛ ليتأكد من أن ُكالًّ 

منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

d  ٥-3 لذلك )من الوقت  أو مجموعات، ويعطيهم بعض  ثنائيات  في  الحلول  يقارنوا  أن  منهم  النشاط، ويطلب  المعلم  ُينهي 
دقائق(، ويتحرك بينهم ليتعرف ما واجههم من تحديات، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم.

d  ثم يقوم بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا
اإلجابة الصحيحة.

-  )الطِّيبة(             -  )باقية( -   )معنى(   -  )حوائط(   اإلجابة:   -  )تجميل(  
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اْقَرِأ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ُثمَّ َأِجْب:بَنَشاط 

َنَشاط 2 )ب(:  اْسِتْخداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنتاِج أْو َتأِكيِد
 أْو َتْصويِب َمَعاِني الَكِلَماِت. 

اأَلْهَداُف: 

1 - اْسَتْخَدَم الِمْصِريُّ الَقِديُم اأَلْلَواَن ِفي )َتْزِييِن - ِبَناِء( الَمَعاِبِد.

2 - اْسَتْخـَدَم الِمْصـِريُّ الَقِديــُم )َسْبَعـــَة - َثَماِنَيـــَة( أَْلـــــَواٍن.

3 - ِمْن أَيِّ َشْيٍء َصَنَع الِمْصِريُّوَن أَْلَواَنُهْم؟

........................................................................................................................................    

.........................................................................................................................................      

ــِن  ــَواَن ِف تَْزِييـــ ــَدَم األَلْــ ــِن اْسَتْخـــ ُل َم ــَو أَوَّ ــُم ُه ــْصِيُّ الَقِديــ الِْم

ُجــْدَراِن الـــَمَعاِبِد َوالـــَمَقاِبِر، َوالَِّتــي نََراَهــا ثَاِبَتــًة َوَزاِهَيــًة َحتَّــى اآلَن.. 

ُخــوِر َوالنََّباتَـــاِت. ــٍة كَالصُّ ــَواَن ِمــْن َمــَوادَّ طَِبيعيَّ ــوَن األَلْ يُّ َصَنــَع الِْمْصِ

اْسَتْخَدُمـــوا َسْبَعـَة أَلَْواٍن ِف كُلِّ ُرُسوِمِهــْم، َوكَــاَن لِكُــلِّ لَـْوٍن َمْغَزى؛ 

ِة، َواألَْخَضـــَر يَـــُدلُّ َعَل الَحَيـــــاِة،  َفَنِجُد أنَّ األَْحَمـــَر يَـــُدلُّ َعَل الُقـــوَّ

َواألَبَْيـــــَض يَـــــُدلُّ َعــَل النََّقــــاِء، َواألَْصَفـــــَر يَـــُدلُّ َعــَل الُخلُـــــوِد، 

، َواألَْزَرَق يَـــــُدلُّ َعــَل الَهــَواِء  ــــــرِّ َواألَْســــــَوَد يَــــُدلُّ َعــَل الشَّ

َمــــاِء، َوأِخيـــًرا الُبنِّـــيُّ يَــُدلُّ َعـــَل األَْرِض. َوالسَّ

1٣٣

اقرأ النص قراءة صامتة، ثم أجب:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات

القراءة الصامتة:  

d  ف التالميـذ الكلمـات الجديـدة التـي قـد تعـوق َفهم النـص، يقرءونـه قـراءة صامتـة لَفهـم معنـاه، واإلجابة عن بعـد أن تعـرَّ
األسـئلة، كل علـى حدة.

التهيئة للقراءة الصامتة:  

d  يعطيهم أعجبه، وال  يصنع شيًئا  أن  في  فكر  مثلهم  تجربة طفل صغير  إنهم سيقرءون قصة قصيرة عن  للتالميذ  المعلم  يقول 
معلومات أكثر من ذلك.

d .يعطيهم المعلم إرشادات واضحة؛ بأن يقرأ التالميذ األسئلة أواًل، ثم النص وحل األسئلة، ويترك لهم وقًتا محدًدا لذلك 

شرح النشاط:  

d  يطلب منهم المعلم قراءة األسئلة أواًل ويحدد وقًتا لمدة دقيقتين، ثم القراءة الصامتة للنص قراءة جيدة في هدوء، ويحدد خمس
دقائق وقًتا لهم. 

اإلجابة:  
1- تزيين - سبعة  

2- من مواد طبيعية؛ كالصخور والنباتات.
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ُزرُْت َواِدي الُمُلوِك ِباألقُصِر، َوَشاَهْدُت ............................. الَمَقاِبِر 

....................... ِبأْجَمِل اأَلْلَواِن الَِّتي َما َزاَلْت ............................َحتَّى اآلَن.

َخالَِدًة ُجْدَراَن
َزاِهَيًة دَنَشاط 

جـَنَشاط 

َنَشاط 2 )جـ، د(:  اْسِتْخداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنتاِج أْو َتأِكيِد أْو َتْصويِب َمَعاِني الَكِلَماِت. 

الَحَياُة

النََّقــاُء

ُة الُقـوَّ

األَْرُض

ــرُّ الشَّ

الُخلُـــوُد

َمــاُء الَهَواُء َوالسَّ

اأَلْخَضـُر

اأَلْصَفــُر

اأَلْســَوُد 

اأَلْزَرُق

ـيُّ الُبنِّ

اأَلْبَيــُض

اأَلْحَمـُر

ْوِن َوَمْغَزاُه ِعْنَد الِمْصِريِّيَن الُقَدَماِء:  ِصْل َبْيَن اللَّ

َضِع الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي َمَكاِنَها الُمَناِسِب: 

1٣٤

ِصل بين اللون ومغزاه عند المصريين القدماء:جـ نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات

شرح النشاط:  

d .يوضح المعلم للتالميذ اإلرشادات جيًدا، ثم يتركهم ليفكروا بمفردهم، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط

d  في هذا الوقت يتحرك المعلم بين التالميذ؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم، ثم يقوم
بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا اإلجابة 

الصحيحة.

اإلجابة:  
األخضر:  الحياة األصفر:  الخلود   األسود:  الشر   األحمر: القوة   

األبيض:  النقاء     البني:  األرض   األزرق:  الهواء والسماء 

ضع الكلمات اآلتية في مكانها المناسب:د نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات

شرح النشاط:  

d .يوضح المعلم للتالميذ اإلرشادات جيًدا، ثم يتركهم ليفكروا بمفردهم، كل على حدة، في اإلجابة عن النشاط

d  في هذا الوقت يتحرك المعلم بين التالميذ؛ ليتأكد من أن كالًّ منهم يفكر على حدة، وال يقوم بتصويب أي خطأ لديهم، ثم يقوم
بمشاركة الحلول معهم جميًعا، مع التركيز على التحديات التي واجهتهم أو يقوم باستخراج اإلجابات منهم، مؤكًدا اإلجابة 

الصحيحة.

اإلجابة:   )جدران - زاهيًة - خالدة(    
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اأَلْهَداُف: 

 

 

َنَشاط 2 )هـ(: اْسِتْخداُم ِسَياِق الُجْمَلِة؛ الْسِتْنتاِج أْو َتأِكيِد أْو َتْصويِب َمَعاِني الَكِلَماِت. 
اِني االْبِتداِئي. فِّ الثَّ ٍة ُمَناِسَبٍة ِلَتالِميِذ الصَّ ُصوِص ِبَطالَقٍة َوِدقَّ َنَشاط 2)و(:  ِقَراَءُة النُّ

نشاط 3:  َتْمِييُز الِفْعِل الُمَضاِرِع، َواْسِتْخداُمُه. 

وَرِة ُمْسَتْخِدًما َكِلَماِتَك الَجِديَدَة:هـَنَشاط  ْر َعِن الصُّ اآلَن َدْوُرَك، َعبِّ

َنَشاط 

أَْذَهُب إَِلى األَْهرَاَماِت َداِئًما.َيْرَكُب َوِليٌد الَحاِفَلَة ُكلَّ َيْوٍم.

الِحْظ َواْكَتِشْف 3

ِمَك:وَنَشاط  ا اتَِّبْع َتْعِليَماِت ُمَعلِّ َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّ

الِحِظ الِفْعَل الُمَضاِرَع ِفي الُجَمِل اآلِتَيِة، ُثمَّ َأْكِمْل:

ُتِحبُّ أَِميرَُة أَْن َتْلَعَب َطَواَل الَوْقِت.

اأَلْفَعاُل الَمْذُكوَرُة ِفي الُجَمِل ِهَي

1٣٥

اآلن دورك، عبر عن الصورة مستخدًما كلماتك الجديدة:هـنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدم سياق الجملة؛ الستنتاج أو تأكيد أو تصويب معاني الكلمات

شرح النشاط:  

d  .يوضح المعلم إرشادات النشاط، ويذكر التالميذ بالكلمات التي تعلموها، ويعطي لهم وقًتا محدًدا لالنتهاء
d .يتحرك بينهم؛ للتأكد من أنهم على الطريق الصحيح

اإلجابة:   )متروكة للتلميذ(

ا اتبع تعليمات معلمك:ونشاط  حان اآلن وقت القراءة الجهرية، هيَّ

هدف النشاط:  

قراءة النصوص بطالقة ودقة مناسبة لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. •

شرح النشاط:  

اتبع التعليمات ص1٥ بـ»دليل المعلم«. •

الحظ واكتشف 3
الحظ الفعل المضارع في الجمل اآلتية، ثم أكمل:نشاط 

هدف النشاط:  

d .تمييز الفعل المضارع، واستخدامه

شرح النشاط:  

d  يسـأل المعلـم التالميـذ: مـاذا تفعلون اآلن؟ ويسـتمع إلـى تعليقاتهـم، ويكتب األفعـال التي يذكرونهـا من دون اإلشـارة إلى
طبيعتهـا،  ويسـألهم: هـل تالحظـون شـيًئا مشـترًكا بيـن هـذه الكلمـات؟ أنهـا كلها تـدل على شـيء نقـوم بعملـه اآلن؛  فهي 
أفعـال  ويقـوم بقراءتهـا لهـم، ثم  يطلب منهـم قـراءة الُجمل الموجـودة بالكتـاب، ومالحظة أن الكلمـات الملونـة كلها تدل 

علـى أشـياء تحـدث اآلن ومسـتمرة فـي الحدوث، ثـم يطلب منهـم تحديـد األفعال فـي الُجمل.
d  ينهـي المعلـم النشـاط، ويطلـب منهـم أن يقارنـوا الحلـول فـي ثنائيـات أو مجموعـات، ويعطيهم بعـض الوقـت لذلك )من

3-٥ دقائـق(، ويتحـرك بينهـم ليتعـرف التحديـات التـي تواجههـم، وال يقـوم بتصويب أي خطـأ لديهم.
d  ثـم يقـوم بمشـاركة الحلـول معهـم جميًعـا، مـع التركيز علـى التحديـات التـي واجهتهـم أو يقـوم باسـتخراج اإلجابـات منهـم، مؤكًدا

الصحيحة. اإلجابـة 

اإلجابة:   )متروكة للتلميذ(
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ْسِخ: اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

َنَشاط 4:  َتْمِييُز الِفْعِل الُمَضاِرِع، َواْسِتْخداُمُه. 
َغِة ِفي الِكَتاَبِة. نشاط 5 )أ(:  استخداُم َقواِعِد اللُّ

نشاط 5 )ب(: َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

َنَشاط 

بَنَشاط 

الَحَضارَُة الِمْصِريَُّة َخاِلَدٌة.

َنْسَتْخِدُم

َخالَِدةنََقاءُجْدَرانتَْزِيي

َشاِرْك 5

ْم الِحْظ َوَتَعلَّ 4

أْكِمِل الُجَمَل ِبِفْعٍل ُمَضاِرٍع ُمَناِسٍب

1 - .................................... اأَلْلــَواُن ِمــْن َمـــَوادَّ َطِبيِعيَّـــٍة َحتَّـى اآلَن.

2 - ................................... الَعاَلُم ِمْن َبَقـــــاِء الَحَضــارَِة الِمْصـِريَّـــــِة.

3 - .................................... الَيْوَم الَعِديَد ِمَن اأَلْلَواِن َوِبَدَرَجاٍت ُمْختلَفٍة.

ُب َيَتَعجَّ

ُتْصَنُع

ِمَك ِفي إْمالِء الَكِلَماِت اآلِتَيِة:أَنَشاط  اتَِّبْع إْرَشاَداِت ُمَعلِّ

َمْغَزى

1٣٦

الحظ وتعلم 4
أكمل الجمل بفعل مضارع مناسب:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .تمييز الفعل المضارع، واستخدامه

شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ قراءة الُجمل الموجودة، واختيار فعل مضارع مناسب لتكون الجملة مفيدة وذات معنى

3- نستخدم 2- يتعجب   اإلجابة:  1- ُتصنع  

شارك ٥
اتبع إرشادات معلمك في إمالء الكلمات اآلتية:أنشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة في الكتابة
شرح النشاط:  

d  يقسـم المعلـم التالميـذ إلى مجموعـات ثنائية، ويقوم التلميـذ األول في المجموعة بإمـالء زميله الكلمـات المكتوبة بالكتاب
ويقـوم بتصويبهـا لـه، وذلـك لمـدة 10 دقائـق، ثـم يتبـادالن  األدوار، ويقـوم المعلـم في هـذا الوقـت بالتجول بينهـم  داخل 

الفصـل؛ لمالحظـة نطقهم الكلمـات، وتقديم المسـاعدة لمن يحتـاج إليها.  
ملحوظة: 

1-  كلمات اإلمالء ال يحفظها التلميذ ُمْسَبًقا؛ فنشاط اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف وأشكالها، وتطبيق 
قواعد الكتابة التي تعلمها.

2- اتباع إرشادات تصويب اإلمالء الموضحة في المقدمة.
تصويب اإلمالء: 

عندما يفُرغ التلميذ من كتابة الكلمات يكتبها المعلم صحيحة إمالئيًّا  على السبورة. •
يصوب كل تلميذ لنفسه بوضع عالمة )✓( على اإلمالء الصحيح، أما إذا كان إمالء الكلمة خطأ فيكتب التلميذ الكلمة الصحيحة  •

بجانب الكلمة غير الصحيحة وال يمحو الخطأ.

اكتب بخط النسخ:بنشاط 

هدف النشاط:  

d .يكتب مراعًيا قواعد الكتابة
شرح النشاط:  

d  ،يطلـب المعلـم مـن التالميـذ أن يكتبـوا الكلمـة الموجـودة أمامهـم ُمراعيـن قواعـد الكتابـة؛ من حيـث اتجاهـات الحروف
وجـودة الخـط، وااللتزام بالسـطر.
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اأَلْهَداُف: 
ِث. َحدُّ َغِة، َواْسِتْخداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة أِو التَّ إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ

اأَلْهَداُف: 

137

اأَلْهَداُف: 

َنُموَذُج َدْعَوٍة

ْعَوِة َما َيِلي: اْسَتْخِرْج ِمَن الدَّ َنَشاط 

الَحَدث: .........................................................................................................................

اأَلْنِشَطة: ..................................................................................................................

َمان: ........................................................................................................................... الزَّ

الَمَكان: ........................................................................................................................

َيُسرُّ إَداَرُة الَمْدَرَسِة َدْعَوَتُكْم ِلُحُضوِر َحْفَلِة ِنَهاَيِة الَعاِم 

اَعِة 10  ْبت 25 / 4 / 2019 ِفي َتَماِم السَّ ، َيْوَم السَّ َراِسيِّ الدِّ

ــُن الَحْفلـــُة الَكِثيـَر  َصباًحا َعَلى َمْسَرِح الَمْدرَسِة، َوَتَتَضمَّ

ِمـَن اأَلْنِشَطــِة الَِّتي َسَتَنــــاُل إْعَجاَبُكْم؛ َحْيُث ُتوَجُد َأَغاٍن، 

اٌت، َوُعُروٌض . َوَمْسرِحيَّ

                 َمَع َتمنَياِتَنا ِبَقَضاِء َوْقٍت ُمْمِتٍع

                                 إَداَرُة الَمْدرَسِة

1٣٧

نموذج دعوة

تهيئة

d .»في هذا النص يعرض المعلم نموذًجا ليكتب من خالله التالميذ »دعوة

d  فـي البدايـة، يسـتعرض المعلـم صـوًرا لدعـوات مختلفـة، ويطلـب منهـم ذكـر مـا يرونـه فيهـا، ويسـاعدهم بالكلمـات التي
تعلموهـا فـي الموضـوع بأكمله.

هدف النشاط:  

d .إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة والتحدث

شرح النشاط:  

d  :يطلب المعلم من التالميذ قراءة الُجمل المرتبطة بكل صورة ومعرفة عناصر الدعوة
- األفعال المستخدمة نوعها مضارع: يسر - تتضمن - توجد

- المميزات التي تشجع على الحضور: أغاٍن  -  مسرحيات - عروض درامية
- المقدمة: يسر إدارة المدرسة دعوتكم لحضور حفلة نهاية العام الدراسي.

- المكان: مسرح المدرسة
- الزمان: يوم السبت 2٥ / ٤ / 201٩   الساعة 10 صباًحا

- اإلمضاء: إدارة المدرسة

التطبيق

d  .يطلب المعلم منهم استخدام الُخطوات السابقة؛ ليكتبوا دعوة أخرى يعرفونها
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اأَلْنِشَطُةالَحَدُث

َنَشاط 

َماُن الزَّ اإِلْمَضاُء

ِة ِلَدْعَوِة َحْفَلِة الَمْدرَسِة  ْحِليِليَّ إِْمالُء الَخِريَطِة التَّ

الَمَكاُن

ْكُل َواأُلْسُلوُب. َنَشاط: الِقراَءُة ِبَفْهِم األَدِب: َتْقييُم النَّصِّ ِمْن َحْيُث الشَّ
ٍة ِلَتْخطيِط الِكَتاَبِة.                الِكَتاَبُة: اْسِتْخَداُم ُرُسوَماٍت َتْوِضيِحيَّ

اأَلْهَداُف: 

138

اأَلْفَعاُل الُمْسَتْخَدَمُة.. َوَنْوُعَها

1٣٨

إمالء الخريطة التحليلية لدعوة حفلة المدرسة:نشاط 

هدف النشاط:  

d .القراءة بَفهم األدب: تقييم النص من حيث الشكل واألسلوب

d .الكتابة: استخدام رسومات توضيحية لتخطيط الكتابة

شرح النشاط:  

d  يشـرح المعلـم معنـى الدعـوة للتالميـذ، وأنهـا عبارة عـن دعوة شـخص أو مجموعـة لحضور حدث مـا، ويحدد فـي الدعوة
مـكان الحـدث وزمانـه، كما أنـه يجب ذكر بعض األنشـطة التي سـتكون في الحـدث، والتي تغـري المدعـو ألن يحضر، كما 
يجـب أن يقـوم الداعـي بكتابة اسـمه وهو ما ُيعـرف باإلمضاء.. ثم يسـأل التالميـذ: فكروا معـي، ما األحداث التـي يمكن أن 

ج، دعـوة لزيارة مـكان، دعوة لحضور حفلـة، ...(. ُيدعـى لهـا أشـخاص )دعوة زفـاف، دعوة حفلـة تخرُّ
d  ،يعطـي المعلـم بعـض األمثلة ثـم يتركهم يملئـون الشـكل بمفردهم، ويتحـرك بينهـم ليتأكد من أنهـم على الطريـق الصحيح

وال يقـوم بتصويب أي أخطـاء يجدها.
d .يطلب المعلم من كل تلميذ أن يصوب مع زميله الذي يجلس بجانبه
d .ثم يقوم بالتصويب معهم جميًعا، مع مناقشة الحلول
d .ينبه المعلم التالميذ إلى أنه إذا وجد أخطاء فعليهم كتابة اإلجابة الصحيحة بجانب الخطأ، وعدم محو الخطأ

 ملحوظـة:  عندمـا يقـوم التالميـذ بمـلء الخريطـة يجـب أال تتبع كتابتهـم قواعـد الكتابة من إمـالء وخط؛ فالغـرض من هذا   
النشـاط هـو تحليل عناصـر الدعـوة وليس اسـتخدام القواعد. 

مهارات حياتية:  

d .تعلَّم لتتعايش - التفكير الناقد  - المشاركة

اإلجابة:  

دعوة لحفلة
نهاية العام

الدراسي

المقدمة
 يسر إدارة المدرسة دعوتكم
لحضور حفلة نهاية العام 

الدراسي

المكان: مسرح المدرسة

األفعال المستخدمة.. ونوعها
يسر، تتضمن، توجد )مضارع(

اإلمضاء: إدارة المدرسة
الزمان: يوم السبت
201٤ / ٩ / 2٥
الساعة 10 صباًحا

األنشطة التي تشجع على الحضور
توجد أغاٍن، ومسرحيات، وعروض

درامية
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اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

إِْمالٌء َصِحيٌح

َغِة َواْسِتْخَداُمها ِعْنَد الِكَتاَبِة - ِكَتاَبُة ُجَمٍل  َكاِمَلٍة. الِكَتاَبُة: إْظَهاُر َقَواِعِد اللُّ
اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

ُجَمٌل َصِحيَحٌة
زََمان/ َمكَان/

أَنِْشطَة

َخطٌّ َجِميٌل

كَلَِمٌت ُمَناِسَبٌة

َسَنْشَتُِك أَنَا َوزَُمالِئ ِف َعرِْض الُعلُوِم الَِّذي َسُتِقيُمُه 

اَعِة الَعاِشَِة  الـَمْدرَسُة َيْوَم األَحِد 2٠2٠/٥/٥ ِف السَّ

. َصَباًحا ِبَقاَعِة الَعرِض الَْمْدرِسِّ

نُِريُد أَْن نُرِْسَل َدْعَوًة لَِوالَِدْيَنا لُِحُضوِر َهَذا الَعرِْض.. 

ْعَوَة: أَكِْمْل َمَعَنا الدَّ

فُّ الثَّاِن البِْتَداِئ ِبـَمْدرَسِة ..................................................... أَْن يَْدعوكُْم إَل  يَُسُّ الصَّ
....................................... الَِّذي َسيَُقاُم ِف ...................................... يَْوَم ........................................ ِف 
ُن الَحْفَلُة ............................................................. اَعِة .......................................... تَتََضمَّ تَـَمِم السَّ

............................................................................................................................................................................

َمَع تَـمنيَاِتنَا ِبَقَضاِء َوْقٍت ُمْمِتعٍ
فِّ الثَّاِن البِْتَداِئ تاَلِميُذ الصَّ

كتابة دعوة

هدف النشاط:  

d .الكتابة: إظهار قواعد اللغة واستخدامها عند الكتابة - كتابة ُجمل كاملة

شرح النشاط:  

d  التعبيـر الكتابـي هـو المنتـج النهائـي من الموضـوع، يجمع فيـه التلميذ كل مـا تعلمـه ليمكنه التعبير عن نفسـه باسـتخدام لغة
. صحيحة

d  ،يطلـب المعلـم مـن كل تلميذ أن يتخيـل أن لديه صديًقـا يعيش خارج مصر، وال يعرف شـيًئا عنهـا أو عن المصرييـن القدماء
وكيـف كانـوا متميزيـن، ولديهـم قـدرة علـى صنـع العديـد مـن األشـياء، فيقـوم كل منهـم بدعـوة صديقـه إلى مـكان بمصر 

ليشـاهد عظمتها وعظمـة المصريين. 

d .ر المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع من كلمات، وفَِكر، وتراكيب ُلغوية يذكِّ

d :تأكد أنهم يجب أن يراعوا ما تعلموه عندما يكتبون قصتهم
      1- عناصر الدعوة )مقدمة - مكان وزمان - مميزات الدعوة - اإلمضاء(.

      2- استخدام عالمات ترقيم مناسبة.
      3- استخدام التراكيب المناسبة في كتابة الُجمل من صفات وأفعال.
      ٤- اتباع االتجاهات الصحيحة للحروف، وااللتزام بقواعد الكتابة. 

      ٥- االلتزام بقواعد اإلمالء.

d .يترك المعلم لهم وقًتا للكتابة، كل على حدة

d .يتحرك بينهم؛ للتأكد من أنهم على الطريق الصحيح، وال يقوم بالتصويب لهم عند وجود أخطاء 
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ْعِم. ْوِجيِه َوالدَّ ِة ِلَتْقِويِتَها َمَع التَّ ْخِصيَّ الِكَتاَبُة:  ُمَراَجَعُة الِكَتاَبِة الشَّ

َأْلَتِزُم َداِئًما ُأَحاِوُل َأْن َأْلَتِزَم  

اأَلْهَداُف: 

140

إْمالِئي َصِحيٌح

 اْلَتَزْمُت  باْلَمكاِن 
َماِن و اأَلْنِشَطة  والزَّ

ْقِييِم              َأْلَتِزُم َبْعَض َمَعاِييُر التَّ
الَوْقِت 

  َأْلَتِزُم ُمْعَظَم 
الَوْقِت   

اِتيِّ  ْقِييِم الذَّ ْعَوِة َبْعَد التَّ َسُأِعيُد ِكَتاَبَة الدَّ

َخٌطي َجِميٌل

ُجَمِلي َصِحيَحٌة

َكِلَماِتي ُمَناِسَبٌة

تقييـم ذاتـي لكتابتي

d  ف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار، ويسـتطيع أيًضـا أن يمثلها على يقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛ ليتعـرَّ
السـبورة؛ بـأن يقـول: إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع  أمـام ألتـزم دائًمـا.. أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع 
 أمـام ألتـزم معظـم الوقت.. أمـا إذا ُوجدت كثيـٌر من األخطاء فتضـع  أمام ألتزم بعـض الوقت .. أمـا إذا كانت كل 

كلمـات الدعـوة بها أخطـاء فتضع أمـام أحـاول أن ألتزم.

d .بعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره عليهم، وكيفية التقييم الذاتي لها

d .يقوم التالميذ بعد كتابة الدعوة  بمراجعة المعايير التي عليها، وإعطاء أنفسهم التقدير المناسب َوْفَقا لما تم عمله

بعد مالحظة األخطاء، أعد كتابة الدعوة مرة أخرى مع تصويب أخطائك:نشاط 

هدف النشاط:  

d .الكتابة: مراجعة الكتابة الشخصية لتقويتها، مع التوجيه والدعم

شرح النشاط:  

d  سيقوم التالميذ بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها بكتابة نفس نص الدعوة  مرة أخرى، ولكن هذه
المرة سيتجنبون كل األخطاء التي وقعوا فيها أول مرة.

ملحوظة: تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d .بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة الالفتة متجنًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم

d  يقرأ المعلم عمل التلميذ، ويعطيه تغذية راجعة )تعليًقا( بناءًة؛ أي يركز علي شيء إيجابي في عمله، ويمدحه، خاصًة إذا وجد
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.

d  ،يجب أال تكون كتابة التالميذ بدون أخطاء، يجب أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتبون فيها، فعلى المعلم تركهم ليقيموا أنفسهم
ويصوبوا أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.

d  في كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في
المرة السابقة ويبني عليه.
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اأَلْهَداُف: 

1َنَشاط 

2َنَشاط 

ْر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ُمْسَتْخِدًما َكِلَماِتَك الَجِديَدَة:  َعبِّ

َحاِفْظيَْبِنينََقَش اْذَهْبيـَْمُزُج

َأْكِمِل الِفْقَرَة ُمْسَتْخِدًما الَكِلَماِت اآلِتَيَة: 

3َنَشاط 

َغِة ِعْنَد الِكَتاَبِة. نشاط 1:  اْسِتْخَداُم َقواِعِد اللُّ
ِد ِمْن َفْهِم الَكِلَماِت ِبَشْكٍل َصِحيٍح، ُثمَّ إَعاَدُة ِقَراَءِتَها. أكُّ َياِق؛ للتَّ نشاط 2: اْسِتْخَداُم السِّ

َماِن َوالَمَكاِن. نشاط 3: َتْمِييُز  األْفَعاِل الُمختلَفِة / َتأليُف الُجَمِل ِباْسِتْخداِم الزَّ

َأْمرَماٍض ُمَضاِرٌع

ُجْدَراِناألْهَراَماِتالزَّاِهَيَةالـَمْنُحوتََة

َدَعاِن َصِديٌق لِِزيَاَرِة ..................................، َوُهَناَك َشاَهْدُت َهَذا الِبَنـاَء الَعِظيَم الَِّذي بُِنَي ِباْسِتْخــَداِم  

األَْحَجاِر الِجريِيَِّة، كََمــا َرأَيُْت النُُّقــوَش ..................................... َداِخَل الَهــرَِم، َواألَلَْواَن ..................................... 

ْبـعِ. نَْيــا السَّ ـا تَْسَتِحـقُّ األَْهَراَمـاُت أَْن تَكُـوَن إِْحـَدى َعَجــائِِب الدُّ َعَل ............................ الَْمَقاِبِر، َحقًّ

ِف األْفَعاَل اآلِتَيَة، ُثمَّ اْخَتْر ِفْعَلْيِن َوَضْعُهَما ِفي ُجْمَلٍة: َصنِّ

َصَنَع

تقييم تكويني

عبر عن كل صورة مستخدًما كلماتك الجديدة:1نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام قواعد اللغة عند الكتابة
شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور والتعبير عنها، مستخدمين كلماتهم الجديدة

مهارات حياتية:  

d .التفكير الناقد - التواصل غير اللفظي

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ( 

أكمل الفقرة مستخدًما الكلمات اآلتية:2نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام السياق؛ للتأكد من َفهم الكلمات بشكل صحيح، ثم إعادة قراءتها
شرح النشاط:  

d  يطلـب المعلـم مـن التالميذ قـراءة الكلمـات المكتوبة أواًل بدقـة؛ كي يتعرف معنـى كل كلمة، ثـم يقرأ الفقـرة، ويضع الكلمة
ن قصـة متكاملـة المعنى.. وبعـد ذلك يجيبـون عن  األسـئلة المتعلقـة بالقصـة، والتي تقيس  المناسـبة فـي الفـراغ؛ حتـى يكوِّ

مـدى َفهمهم الكلمـات، وَمغزى القصـة، ومعرفتهم الجيـدة بعناصرها.

مهارات حياتية:  

d .التفكير الناقد

اإلجابة:  األهرامات- المنحوتة - الزاهية - جدران

صنف األفعال اآلتية، ثم اختر فعلين وضعهما في جملة:3نشاط 

هدف النشاط:  

d .تمييز األفعال المختلفة - تكوين الُجمل باستخدام الزمان والمكان
شرح النشاط:  

d  رهـم بزمن كل فعـل، ثم يطلـب من كل تلميـذ أن يصنـف األفعال يسـأل المعلـم: مـا أنـواع األفعـال التـي تعرضنا لهـا؟ ويذكِّ
التـي أمامـه،  ثـم يختـار فعليـن ويضعهما فـي جملة مـن تعبيره.

اإلجابة:  

- )ماٍض: نقش - صنع(.. )مضارع: يبني - يمزج(.. )أمر: حافِظ - اْذَهب(. 
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4َنَشاط 

5َنَشاط 

6َنَشاط 

ِث.  َحدُّ ِة؛ الْسِتخداِمَها ِفي الِكَتاَبِة َوالتَّ َغويَّ ُف الَقواِعِد اللُّ َنَشاط4:   تعرُّ
نشاط 5:   ِكَتاَبِة ُجَمٍل َكاِمَلٍة. 

نشاط 6: َيْكُتُب ُمَراعًيا َقَواِعَد الِكَتاَبِة.

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 

ْسِخ: اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

َن ُجَماًل ُمِفيَدًة لَتْبَدَأ ِبِفْعٍل:  َرتِِّب الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِلُتَكوِّ

– َصَنَع – ِمْن – الِمْصِريُّوَن - َطِبيِعيٍَّة. 1 - اأَلْلَواَن – ُمَوادَّ

2 - ميريت آمون – ُسوَهاَج – َيَقُع - ِفي – ِتْمَثاُل.

3 - الِمْصِريُّوَن – ِفي - َتْزِييِن – اأَلْلَواَن – اْسَتْخَدَم – الَمَعاِبِد.

ِمْصُر َوَطٌن َراِئٌع َيْجَمُعَنا.

رتب الكلمات اآلتية لتكون جماًل مفيدة لتبدأ بفعل: 4نشاط 

هدف النشاط:  

d .ف القواعد اللغوية الستخدامها في الكتابة والتحدث تعرُّ
شرح النشاط:  

d .يطلب المعلم من التالميذ قراءة الكلمات وتحديد الفعل والَبدء به،  وترتيب بقية الكلمات لتكوين ُجمل مفيدة

اإلجابة:  

1- صنع المصريون األلوان من موادَّ طبيعيٍة.
2- يقع تمثال ميريت آمون في سوهاج. 

3- استخدم المصريون األلوان في تزيين المعابد. 

اكتب ما يملى عليك:٥نشاط  

هدف النشاط:  

d .كتابة ُجمل كاملة
شرح النشاط:  

d  يقـوم المعلـم بإمـالء هـذه الكلمـات علـى التالميـذ:  )ألـوان - معابـد - زاهيـة - جـدران - تمثال(، وهـذه الكلمـات ال يتم
حفظهـا ُمْسـَبًقا، ويذكرهـم بضـرورة االلتـزام بقواعـد الكتابـة؛ مـن حيث اتجاهـات الحـروف، وااللتزام بالسـطر.

اكتب بخط النسخ:٦نشاط 

هدف النشاط:  

d .اكتب مراعًيا قواعد الكتابة
شرح النشاط:  

d  ،يطلـب المعلـم مـن التالميـذ كتابة الجملـة الموجـودة أمامهم بخط مناسـب ُمراعيـن قواعد الكتابـة؛ من حيث جـودة الخط
واتجاهـات الحروف، وااللتزام بالسـطر.
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مراجعة

ن كلمات من الحروف اآلتية:1نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

d .دمج الحروف لتكوين كلمات

شرح النشاط:  

d .يقوم التالميذ بدمج الحروف وتكوين كلمات

اإلجابة:  )معالم( .. )متأمل(  .. )انعكاس(

اقرأ الكلمات وعبر عنها برسم مناسب:2نشاط 

هدف النشاط:  

d .استخدام السياق؛ للتأكد من َفهم الكلمات بشكل صحيح، ثم إعادة قراءتها

شرح النشاط:  

d .يقرأ كل تلميذ الكلمات، ويحاول أن يعبر عنها برسم مناسب

اإلجابة:  )متروكة للتلميذ(

ن جماًل مفيدة:3نشاط  رتب الكلمات اآلتية لتكوِّ

هدف النشاط:  

d .تلخيص التفاصيل والِفَكر الرئيسة الداعمة

شرح النشاط:  

d .ن منها جماًل مفيدة يقرأ كل تلميذ الكلمات، ويكوِّ

اإلجابة:   

1- القمر جسم معتم وبعيد.
2- الدب القطبي لونه أبيض يشبه لون بيئته.

3- أستطيع أن أصنع األلوان بنفسي.
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اأَلْهَداُف: 

بُّ - ِبيَئَتُه - أَْبَيُض. 2 - َلْوُنُه - الُقْطِبيُّ - ُيْشِبُه - الدُّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف اآلِتَيِة: َكوِّ

ْر َعْنَها ِبَرْسٍم ُمَناِسٍب:  اْقَرِأ الَكِلَماِت َوَعبِّ

3َنَشاط 

التََّكيُّف ُجْدَران

َن ُجَماًل ُمِفيَدًة: َرتِِّب الَكِلَماِت اآلِتَيَة ِلُتَكوِّ

َن َكِلَماٍت. َنَشاط 1: َيْدُمُج األْصَواَت؛ ِلُيَكوِّ
ِد ِمْن َفْهِم الَكِلَماِت ِبَشْكٍل َصِحيٍح، ُثمَّ إَعاَدُة ِقَراَءِتَها. أكُّ َياِق؛ للتَّ َنَشاط 2: اْسِتْخَداُم السِّ

اِعَمِة. ئيَسِة الدَّ َفاِصيِل َوالِفَكِر الرَّ َنَشاط 3:  َتْلِخيُص التَّ

ل  ع  م  ا  م

ت  أ  م  ل  م

ع  ا  ك  ا  س  ن

َزاِهَية

3 - أَْصَنَع - ِبَنْفِسي - أَْسَتِطيُع - اأَلْلَواَن - أَْن.

1 - َبِعيٌد - الَقَمُر -  ُمْعِتٌم - َو - ِجْسٌم.

ُمْعِتم
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ْسَتِمُعوا إَلْيُكْم، 
وَن أْن َي الِئُكْم َكَما َتَودُّ

َساَبَقُة الِقَراَءِة، اْسَتِمُعوا ِلُزَم
ِة: »َسَتْبَدُأ ُم

َغِة الَعرِبيَّ َمُة اللُّ ْت ُمَعلِّ
َقاَل

آلَن َمْن َيَودُّ 
َعِن الَفاِئزيَن، َوا

َسُنْعِلُن 
َساَبَقِة ُأْسُبوٌع، ُثمَّ 

ُة الُم ِم، ُمدَّ َعلُّ ٌص للتَّ
َطاَء ُفَر

ْخ
أل

ُروا أنَّ ا َوَتذكَّ
َحاِزُم اْبَدِأ 

ا َيا  َمُة: »َهيَّ ْخَتاَرْتُه الُمَعلِّ
ِة َفا

ِضيَّ
َِّيا َساَبَقِة الر

ي الُم
ُر ِف َحاِزٌم َيَدُه َبْيَنما ُيَفكِّ

َشاَرَكَة؟«. َرَفَع 
الُم

َك 
َك، ِقَراءُت

َشاَرَكِت
َمُة: »ُشْكًرا ِلُم َشَكَرْتُه الُمَعلِّ

َطَأ َكِثيًرا، ُثمَّ 
ْخ

ال، َوأ
َف ُمْرَتِبًكا َوَقَرَأ َقِلي

الِقَراَءَة«، َفَوَق
ُن«.

َّ َحس
ِب َسَتَت

ْدري
َمْتنا الَكِثيَر، َوَمَع التَّ َعلَّ
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َساَبَقُة 
ُم

الِقَراَءِة



َشَكَرْتُه 
ٍت َوُمْرَتِفٍع، َف

ٍت َثاِب
َصْو

َس ِبُهُدوٍء َوَقَرَأ ِب
َضا ِبِثَقٍة َوَتَنفَّ

َف ِر
َضا، َوِبالِفْعِل َوَق

َمُة ِر ِت الُمَعلِّ
ْخَتاَر

ا
ي 

ُجو أْن أُكوَن ِمَن الَفاِئزيَن ِف
ى: »أْر

َضا َوَتَمنَّ
َسَم ِر

َدٌة«، اْبَت
َجيِّ

َك 
ِقَراَءُت

َضا، 
َت َيا ِر

َسْن
ْح

َمُة: »أ الُمَعلِّ
َساَبَقِة«.

الُم

1٤٧دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول1٤٦ دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول

َضا 
َب ِر

ِض
ُك، َفَغ

َح
ْض

َجِميِع َوَي
ُد ِقَراَءَتُه أَماَم ال

َخُر ِمْنُه، َوُيقلِّ
ْس

َضا، َوَبَدَأ َي
َحاِزٌم أَماَم ِر

َف 
َحِة َوَق

ْس
ي الُف

ِف
َك 

َخَر ِمْنُه َكَذِل
َب َوأُثوَر أْم أس

َض
غ

ي أْن أ
َحاِزٌم ُيِريُدِن

ي؟ 
ُخ َوأْبِك

ْصُر
ْضِرُبُه أْم أ

َر: »َماَذا أْفَعُل؟ َهْل أ ٍة َوَفكَّ ِشدَّ
ِب

ُك، 
ِح

ْض
ْيَء ُي

َش
َل 

ي َقاَل: »
ِذ

َخاِلًدا، َوالَّ
َعدا 

َحُكوَن َما
ْض

َجِميَع َي
َجَد ال

َحْوَلُه َفَو
َضا 

َظَر ِر
َوأُكوَن ِمْثَلُه؟«، َن

َحاِزٍم 
ى 

ِت الُعُيوُن إَل
ُك، والَتَفَت

ِح
ضَّ

َت ال
َسَك

َجِميًعا؟«، َف
َحُكوَن 

ْض
َحاِزُم، َوِلَماذا َت

َلِئٍق َيا 
َغْيُر 

َك 
ُُّف َصر

َت
ُجو 

َساَبَقِة، َوَأْر
َشْهٍر اْسِتْعداًدا للُم

ُب ُكلَّ َيْوٍم ُمْنُذ 
َضا ِبُعْمٍق َوَقاَل: »أَنا أَتَدرَّ

َس ِر
َجَأ. َتَنفَّ

َك َوَتَفا
ي اْرَتَب

ِذ
الَّ

َجِديًدا«.
ألْقَرَأ ِكَتاًبا 

ُب ِلَمكتَبِة الَمْدرَسِة 
آلَن َسأْذَه

َجِميًعا، َوا
أْن َنُفوَز 
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ا«..  ِجّدً
ُب 

َض
ْغ

َحاِزٌم َوَقاَل: »َسأ
َر  َك؟«، َفكَّ

َصِديُق
َك 

َضا َوأَساَء إَلْي
َت ِر

َت أْن
ْشُعُر إَذا ُكْن

َف َسَت
َحاِزًما: »َكْي

َخاِلٌد 
َسأَل 

ٌب 
ِع

ل
َت 

َخاِلٌد: »أْن
ِي، أْكَمَل 

ْف َحاِزٌم َرأَسُه ِبالنَّ
َهزَّ 

آلَن؟«، 
َك ا

ُِّف َصر
َعْن َت

ٍض 
َسِعيٌد َوَرا

َت 
َخاِلٌد: »َهْل أْن

قاَل َلُه 
ْختلُفوَن«.

نا ُم ُزوَن، َوُكلُّ نا ُمَتَميِّ ُه َيْقَرُأ َكِثيًرا، ُكلُّ ألنَّ
ٌز  ٌئ ُمتَميِّ

َضا َقاِر
ًدا، َوِر

َجيِّ
ُب 

َك َتَتَدرَّ
ألنَّ

ٌز  ُمَتَميِّ

َك 
ى َل

ي، َوأَتَمنَّ
ْحِن

َساِم
َل َيِليُق، 

َشْكٍل 
ُت ِب

َّْف َصر
َضا، َوَقاَل: »لَقْد َت

َح ِر
َصاِف

َحاِزٌم َيَدُه ِلُي
َحِة َمدَّ 

ْس
َبْعَد الُف

الِميُذ 
َق التَّ

َصفَّ
َك«، 

ْعِتذاَر
َضا َوَقاَل َلُه: »َوأَنا أقَبُل ا

َحُه ِر
َصاَف

ي«، َف
َصديِق

َساَبَقِة الِقَراَءِة َيا 
ي ُم

ْوفيَق ِف التَّ
ٍس.

َحَما
ي َسَعاَدٍة َو

َجِميًعا َلُهما ِف
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ي، 
ُظْر َيا أِب

ْت أَباَها: »اْن
َسأَل

ِهْنُد َف
ْت 

ِجَئ
، َوُفو ها َتْهَتزُّ ِسنَّ

ْت 
َجَد

اِم َفَو أليَّ
َحِد ا

ِح أ
َصَبا

ي 
ِهْنُد ِف

ْت 
َظ

اْسَتْيَق
ٌة َكَهَذِه«، َوأَشاَر 

ِك أْسَناٌن َكِبيَرٌة َوَقِويَّ
َجاَبها َأُبوَها: »َسَتْنُمو َل

ي َمَكاِنَها«، َفأ
ُك ِف

َّ َحر
ي َوَتَت

ِّنُّ ُتْؤِلُمِن َهِذِه الس
ًة 

حيَّ
ِص

ْي َتْنُمَو 
ِط اْتُرِكيَها َوَشأَنَها َك

ٌة؛ َفَق
َحَلُة ُنُموٍّ ُمِهمَّ

َي َمْر
ِه

ي، 
َطَلِت

ي َيا َب
ْطَمِئنِّ

ِه ُثمَّ أْكَمَل: »ا
ِسنِّ

ى 
إَل

ٍج«.
َجا

ْعِو
َوُمْعتدَلًة ُدوَن ا
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ِعَمُة 
ْط

األ
ُة

َّ ْحِري
ِّ الس



َح 
َصَبا

ْت َتْهَتزُّ 
ي َبَدَأ

ِسنِّ
ًضا 

َسِميٌر: »أَنا أْي
ي َمَكاِنَها!«، َقاَل 

ِسنٌّ َتْهَتزُّ ِف
ي 

ِعْنِد
ي الَمْدرَسِة: »

ْت ِهْنُد ِف
َح

َصا
ْت 

َط
َسَق

ي الَمْدرَسِة 
ألْنُمَو«.  َبْعَد َفْتَرٍة ِف

ي َتَناَوْلُتُه 
ِن َعَلْيِه َلِكنَّ

ي 
ُطوِر

ًحا أْن أَتَناَوَل َف
الَيْوِم، َوَلْم َيُكْن ُمِري

ي 
ِّنِّ ِف َح َمكاَن الس

ْصَب
َضِة ِبَماٍء َباِرٍد، أ

ْضَم
َمُة ِبالَم َحْتُه الُمَعلِّ

َص
ِم؛ َفَن

ٌت ِمَن الدَّ
َطرا

ْت َق
َط

َساَق
َسِميٍر، َوَت

ِسنُّ 
ى؟«.

ي َيا ُتَر
ُط ِسنِّ

ْسُق
ى َسَت

ْت ِهْنُد: »َمَت
َساَءَل

ًغا، َت
َفِم َسِميٍر َفاِر

ها  ُهوِر، إنَّ
ظُّ

ي ال
َجِديَدُة ِف

ي ال
ْت ِسنِّ

ُظُروا! لَقْد َبَدَأ
َجِديَدِة: »اْن

ِه ال
ى ِسنِّ

ِشيُر إَل
اٍم َبَدَأ َسِميٌر ُي ْضَعِة أيَّ

َبْعَد ِب
ي الَقِديَمُة َبْعُد!«، 

ْط ِسنِّ
ْسُق

ْت: »َلْم َت
َجاَب

َجِديَدُة؟« َفأ
ِك ال

ْت ِسنُّ
َظَهَر

ٌة َوَكِبيَرٌة«، ُثمَّ َسأَل ِهْنَد: »َهْل  حادَّ
ُحوُم، 

ُض، َواللُّ
ُس، َوالُبُقوُل، َوالَبْي

ُب، َوالُفوُل، َوالَعَد
َحِلي

ِط: ال
َشا

ُموِّ َوالنَّ
ِّ النُّ ِسر

ِك ِب
ْخِبُر

َسِميٌر: »َسُأ
َقاَل 

.»
َضُروِريٌّ

ًضا 
ُر أْي ْوُم الُمَبكِّ ي أَتَناَوُلَها ُكلَّ َيْوٍم َفَأْنُمو، َوالنَّ

ُة الُمِفيَدُة الِت
ْحِريَّ

ِّ ْطِعَمُة الس
أل

َي ا
ُت ِه

ْضَراَوا
َخ

َوال
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ْسِل أْسَناِنَها 
ْت ِبَغ

َك، َواْلَتَزَم
َشاِء َكَذِل

َطَعاَم الَغَداِء َوالَع
ُه، َو َّ ُكلَّ َطَعاَمَها الَمْدَرِسي

ُطوِر، َو
َطَعاَم الَف

ْت ِهْنُد 
أَكَل

الَل 
ِخ

ْت 
َط

َسَق
َها َقْد  ِسنَّ

ِجَد 
اٍم ِلَت ْضَعِة أيَّ

ْت ِهْنُد َبْعَد ِب
َظ

ًرا.  اْسَتْيَق ْت ُمَبكِّ
َساِء َناَم

ي الَم
ْجَبٍة، َوِف

َبْعَد ُكلِّ َو
َجِديَدَة َسِريًعا.

نَّ ال
ِّ ى الس

ْي َتَر
َحٍة؛ َك

ٍة َمْفُتو
َشِهيَّ

ُطوِر ِب
َطَعاَم الَف

ْت َتأُكُل 
َطَلَق

ْت َواْن
َح

َنْوِمَها، َفَفِر

َق 
َصفَّ

ي الَقِديَمُة«، 
ِسنِّ

ْت 
َط

ُة، َوَسَق
طَّ

ُخ
ِت ال

َح
َج

ٍس: »لَقْد َن
َحَما

ْت َلُه ِب
ي الَمْدرَسِة َفَقاَل

َسِميًرا ِف
ِهْنُد 

ْت 
الَتَق

َطَلَقا 
ْت ِهْنُد َرأَْسها ِبُمَواَفَقِتِه َواْن

َدًة«، َفَهزَّ
َجيِّ

ِك 
ُت

ِصحَّ
ى َتُكوَن 

َحتَّ
ْيٍء؛ 

لْلِتَزاُم َأَهمُّ َش
َعها: »ا

َسَعاَدٍة َوَشجَّ
َسِميٌر ِب

َجِديَدًة َتْهَتزُّ 
ا  ِسّنً

ًضا 
َك أْي

ْظَهُر، َوأنَّ ُهَنا
ْت َت

َجِديَدَة َقْد َبَدأ
نَّ ال

ِّ ْت ِهْنُد أنَّ الس
َظ

َح
ل

ْصِل.. َبْعَد َفْتَرٍة 
ْحَو الَف

َن
ُل ِسنٍّ َكِبيَرٍة، وَسَيْنُمو ِمْثُلَها َكِثيٌر«.

ْت: »أوَّ
َح

َصا
َغاِمَرٍة َو

ي َسَعاَدٍة 
ْت ِف

ي َمَكاِنَها؛ َفَقَفَز
ِف
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ي 
ِعيِد الِذ

َّ ي الس
اِه طَّ

ْطَعِم ال
ى الَمْدرَسِة أَماَم َم

َطريِقِه إَل
ي 

ْسَتْقَبِل َوُهَو ِف
ي الُم

ي ِمْهَنِتِه ِف
َسِميٌر ِف

ُر  ُيفكِّ
ِريَر، 

َّ َصَنَع َلُه الس
ي 

اِر الِذ جَّ ى َوْرَشِة النَّ
َعَل

َك 
َسِميٌر َكَذِل

 ُّ ٍت.. َيُمر
ي ُكلِّ َوْق

ِح ِف
ََّواِئ ُب الر

ْطَي
ُح ِمْنُه أ

َتُفو
ي 

ِّ الِذ ِكي
ِّ الذَّ َحي

ِك ال
ا َسبَّ

َعاوِن َمَع  ُس ِبالتَّ
َعَلْيِه الُمَهْنِد

ُف 
ْشِر

ي ُي
َخْيِريِّ الِذ

ى ال
ْشَف

ْسَت
َوَمْوِقِع ِبَناِء الُم

ى.
ْشَف

ْسَت
ِف ِبالُم

ْر
ِت الِمَياِه َوالصَّ

ال
ِصي

َيُمدُّ َتْو
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ِن
َم

آَلُة الزَّ



َطريِق 
ي 

ْصِل.. َوِف
ي الَف

َساَمِتَها الَهاِدَئِة ِف
ألْسَتاَذُة َفريَدُة ِباْبِت

ى الَمْدرَسِة، َواْسَتْقَبَلْتُه ا
َسِميٌر إَل

َصَل 
َو

ُطُفوَلِة الِكَباِر. 
ِت 

ي َوْق
ي ِف

ِض
َصَد الَعْوَدَة للَما

ُحْلِمِه آَلَة َزَمٍن َفَركَبها َوَق
ي 

ى ِف
َسِميٌر، َوَرَأ

الَعْوَدِة َناَم 
ُطُفولِتِه 

ي 
اَر ِف جَّ ِت.. َوالنَّ

ال
ألَك

ِت ا
َصَفا

ٍخ ُلْعَبٍة، َوَيْقَرُأ َو
ْطَب

ُب ِبَم
ِصَغِرِه َوُهَو َيْلَع

ي 
ي َسِعيًدا ِف

اِه طَّ
َشاَهَد ال

ِطْفٌل 
َس َوُهَو 

َطَرِة.. َوالُمَهْنِد
ْس

ٍت َرَسَمها ِبالِم
ِطْبًقا ِلُرُسوَما

ى 
ِث ِبالَوَرِق الُمَقوَّ

ألَثا
ٍت ل

َما
َّ َجس

ْصَنُع ُم
َوُهَو َي

ريِق 
طَّ

ِت ال
ِك َوُهَو َيُقوُم ِبَريِّ َنَباتا

ا َّبَّ ُطُفولَة الس
ي َرَسَمُه.. َو

ْصِميِم الِذ
َب التَّ

َس
َح

ِت 
َبا ي ُبُيوًتا ِبالُمَكعَّ

َيْبِن
. َّيِّ ِت الر

ال
ِصي

َعْن َتْو
ٍب َكاَن َيْقَرُؤُه 

َب ِكَتا
َس

َح
ِطيِم 

َخَرا
ُسهوَلٍة ِبال

ِب

َل 
ِّ ِت َعِن الَعَناِويِن ِلُيَوص

َصْبٍر َبْيَن الِبَناَيا
ُث ِب

َح
ي الَبريِد، َوُهَو َيْب

ِع
ُد َأِميٌن َسا

َّيِّ َظَر َسِميٍر ُكلَّ َيْوٍم الس
ُت َن

يْلِف
ُط 

اِب ضَّ
ُه ال ٍت َواِثٍق: »إنَّ

َصْو
اَرَة، َوَقاَل ِب سيَّ

َف ال
َّاِئَق أْوَق ألنَّ الس

ال؛ 
ألَماِم َقِلي

َسِميٌر ل
َساِئَل.. ُثمَّ َيْنَدِفُع 

َّ الر
َجديٍد 

الٍن 
ْع

ى إ
َعَل

ِبيَبِة ُمِنيَرَة 
طَّ

اِفَذِة َقَرَأ َسِميٌر اْسَم ال «، ِمَن النَّ
ِّ َحي

ٍص َوَتأِميٍن لل
ْح

َسِليٌم َيُقوُم ِبَدْوريِة َف
َجِديَد.

الَن ال
ْع

إل
َز ا َجهَّ

ألْدَهِم ُهَو َمْن 
َعِة ا

ِطَبا
َب 

َظ أنَّ َمْكَت
َح

َل
وِر، َو َعُموِد النُّ

ى 
َعل
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َّاِئُق  َعٍة، َوَكاَن الس
ُسْر

ِب ِب
ِع ِجُد ُكلَّ ِرَفاِق اللَّ

ْخِتَباِء َوَي
ل

ي ُلْعَبِة ا
ُطُفوَلِتِه َماِهًرا ِف

ي 
ُد َأِميٌن ِف

َّيِّ َبْيَنما َكاَن الس
َحلِّ 

َساِرُع ِل
ُطُفولِتِه ُي

ي 
ُط ِف

اِب ضَّ
ِت الُمُروِر.. َوال

ُم إشاَرا ِغيَرِة، َوَيَتَعلَّ
ِت الصَّ

اَرا سيَّ
ٍت لل

ُطُرًقا َوِسَباَقا
ْصَنُع 

َي
ألْلَواِن 

الًنا ِبا
ْع

ُم إ
ِّ َصم

ُطُفوَلِتِه َكاَن ُي
ي 

َطِة الَمْدرَسِة.. َوأْدَهُم ِف
ي ُشْر

ُصُفوَفُهْم ِف
ُم 

ظِّ
الِئِه َوُيَن

ِت ُزَم
ال

ْشِك
ُم

ِة.. 
ِليَّ ألوَّ

ِت ا
إلْسَعافا

ُصوِل ا
ِة َوُأ

حَّ
ِّ َب الص

ْت َتْقَرُأ ُكُت
ي كاَن

َعَدْتُه ُمِنيَرُة الِت
َسا

ْت َيُدُه، َف
َح

ُجِر
ِلَتْزييِن الَمَكاِن َف

ُح َلَها ُدُروَسها 
ْشَر

ُمَها الِعَبَر، َوَت َص، َوُتَعلِّ
َص

ِغيَرِة الِق
ْخِتَها الصَّ

أل
ْت َتْقَرُأ 

ِصَغِرَها كاَن
ي 

َمُة ِف َوَفريَدُة الُمَعلِّ
ِبُمْتَعٍة َكِبيَرٍة.
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َك«..
َك ِلَبْيِت

َب َمْوِقُع ُنُزوِل
ي؛ لَقِد اْقَتَر

َصِغيِر
ْظ َيا 

ا اْسَتْيِق َصْوِتِه الُمْرَتِفِع: »َسِمير، َهيَّ
َّاِئُق ِب ى الس

َناَد
ى؟«.

ْسَتْقَبِل َيا ُتَر
ي الُم

ي ِف
َعْقِلِه: »َماَذا َستكوُن ِمْهَنِت

ي 
َساَءَل ِف

ْجَأًة، َوَت
ْعِيِه َف

َعاَد َسِميٌر لَو



ْت ُنوُر: »َسأزوُر 
َر َشْيًئا!«، َفكَّ

ى 
َل َأَر

ى؟ أَنا 
الُم َيا ُتَر

ظَّ
َحْيَرٍة: »ِفيَم ُيِفيُد ال

ي 
ساَءُل ُنوُر ِف

ي ُكلِّ َلْيَلٍة َتَت
ِف

َساَمٍة 
َمُة ُنوَر ِباْبِت ِت الُمَعلِّ

ي.. اْسَتْقَبَل
ُسؤاِل

َعْن 
َجاَبِة 

إل
ي ل

َها ُتْرِشُدِن ِح َلَعلَّ
َبا

ي الصَّ
َمِة َنَواَل ِف ْخَتَبَر الُمَعلِّ

ُم
ِض 

ٍت َعْن َبْع
َجاَبا

ِجديَن ِفيِه إ
ى الَغِد، َفَقْد َت

َحتَّ
ِب 

ي َهذا الِكَتا
ي ِف

ْت: »اْقَرِئ
ْت ُسؤاَلَها، ُثمَّ َقاَل

ٍة َوَسِمَع
َذِكيَّ

ِك«.
أْسِئَلِت

1٦٣دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول1٦٢ دليل املعلم - الصف الثاني االبتدائي - الفصل الدراسي األول

 ُّ ِحب
ال ُأ

َم
ال

الظَّ



ُحَو 
ْص

َهاَر.. ِلَت يُء النَّ
ِض

ي: »ُن
ِض، َوُتَغنِّ

ألْر
ى ا

ِس إَل
ْم

شَّ
َطِلُق ِمَن ال

َي َتْن
اَقَة َوِه طَّ

ُحْلِم ال
ي ال

ْت ِف
ْت ُنوُر، َوَرَأ

َناَم
ظلَّ 

ْت ُنوُر أنَّ ال
َظ

َح
ل

َجَرِة.. 
شَّ

ِظلُّ ال
َن 

ْت َوتكوَّ
َق

َّ َجَرِة َفَتفر
شَّ

َعْبَر ال
 َّ َجاُر«، ُثمَّ َلْم َتُمر

ألْش
َحَياُة.. َوَتْنُمو ا

ال
ْوِء.

ضَّ
ي َمَنَع ُمُروَر ال

ْسِم الِذ
ِج

ُخُذ َشْكَل ال
َيأ

ِس 
ْوُء ِمْن َأْكَيا

ضَّ
ُن ال

ْوِم: »َيتكوَّ ْت ِفيِه َقْبَل النَّ
ْوِء، َقَرَأ

ضَّ
ِب ال

ي ِقَراَءِة ِكَتا
ِغَها ِف

ِت َفَرا
ْت ُنوُر ُكلَّ أْوَقا

َض
أْم

ْت ُنوُر 
ْصَدِرَها«، اْنَبَهَر

ِصَل إَلْيَنا ِمْن َم
ى َت

َحتَّ
ِت 

َجاَها
لتِّ

ي ُكلِّ ا
ُك ِف

َّ حر
ِشُر، َوَتَت

ا َتْنَت ِجّدً
َصِغيَرٍة 

َطاَقٍة 
 .»

َّ َك ِبَعْيَني
ى َذِل

ي َأَر
َي َتْغُفُل: »َلْيَتِن

ْت َوِه
َوَتَمنَّ
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ْجٌم 
ْخٍر: »أَنا َن

ُس ِبَف
ْم

شَّ
ِت ال

َف ُيِنيُر الَقَمُر؟«، َفَقاَل
ُس؟ َوَكْي

ِضيِئيَن َيا َشْم
َف ِلَماَذا ُت

ْعِر
ْت ُنوُر: »َأَودُّ أْن َأ

َقاَل
ْيِل«.  ي اللَّ

ِض ِف
ألْر

ْحَو ا
ي َن

َضْوِئ
َس 

ى َيْعِك
َحتَّ

ْظِلًما 
ى ُم

ي، َوالَقَمُر َيْبَق
َحْوِل

يُء 
ِض

ْجِم ُأ
َح

ُط ال
ِّ ْشَتِعٌل ُمَتَوس

ُم
ا!«  جّدً

ٌب، َتْبِديَن َكِبيَرًة 
ِجي

ي! َهذا َع
ْيِل، َيا إَلِه ُجوِم اللَّ

ْجٌم ِمْثُل ُن
ُس َن

ْم
شَّ

ْت: »ال
َشًة، َوَقاَل

ْت ُنوُر ُمْنَدِه
الَتَفَت

ِض«.
ألْر

ْجٍم ل
ُب َن

ي أْقَر
ِن ألنَّ

ْت: »َهذا 
ُس َوَقاَل

ْم
شَّ

ِت ال
ِحَك

َض
َف

ي ُتِديُر 
ِت َي الَّ

َض ِه
ألْر

ُس: »إنَّ ا
ْم

شَّ
ِت ال

َجاَب
ْيِل؟«، أ ي اللَّ

ُس ِف
َشْم

ُضوٍل: »َوأْيَن َتْذَهِبيَن َيا 
ْت ُنوُر ِبُف

َساَءَل
َت

ْيُل؟«،  ْت ُنوُر: »َوِلَماذا َيُكوُن اللَّ
ِك«، َسأَل

ي َبَلِد
ْيِل ِف َخَر أْثَناَء اللَّ

ي َبَلٍد آ
َهاُر ِف ِجَه الَقَمَر َفَيكوَن النَّ

َسها ِلُتوا
َنْف

ٍح، َوُيقاِوُم 
ُجْر

ْسُم َمَكاَن أيِّ 
ِج

ُح ال
ْصِل

َجِديَدُة، َوُي
ِك ال

ْظَهُر َأْسَناُن
ِك، َوَت

ْيِل َيْنُمو َشْعُر ي اللَّ
ُس: »ِف

ْم
شَّ

ِت ال
َقاَل

َهاِر«. ي النَّ
ي ِف

ِم ي َوَتَتعلَّ
ِك ِلَتْلَعِب

ِك، َوَسَعاَدُت
ُت ِك، َوُقوَّ

ُت
ِصحَّ

ِك 
ٍض َفَتعوُد َل

أيَّ َمَر
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ْت ُنوُر 
َظ

ى الَمْدرَسِة«، اْسَتْيَق
ِب إَل

َها
ِعُد الذَّ

ُه َمْو ا َيا ُنوُر، إنَّ َت َواِلِدَها: »َهيَّ
َصْو

ِه َو
َس الُمَنبِّ

َجَر
ْت ُنوُر 

َسِمَع
ي 

َمِت ُك ُمَعلِّ
َسُأَشاِر

ْخَتَبِر الُعُلوِم 
ي ُم

ى ِف
ألوَل

ُة ا
ِحصَّ

ي! ال
الِم َفَواِئَد َيا أِب

ظَّ
ُت أنَّ لل

َجْد
ْت: »َو

ٍط َوَقاَل
َشا

ِبَن
ي َما َقَرأُْتُه«.

الِئ
َوُزَم
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ي.. ُنريُد 
َسَيْعَمُل َأِب

ُث 
َحْي

َعَلم 
ى 

َجِديِد ِبَمْرَس
ي َبْيِتَنا ال

آلَن ِف
ْحُن ا

َعاِدٌل، َوَن
ي 

ِخ
َهَناُء َوَهذا َأ

َحًبا، َأَنا 
َمْر

َجِديَدِة، 
ى َمْدَرَسِتَنا ال

َغًدا إَل
ُب 

ٍح، َوَسنذَه
ْشُعُر ِباْرِتيا

ال َن
ْعَتْدَناَها؛ ِلَذا َف

ي ا
ِت ُغْرَفَتَنا الَّ

َبْيَتَنا الَقِديَم َو
ُجُدًدا.

الَء 
َف ُنَقاِبُل ُزَم

َوَسْو
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َبْيُتَنا 
ُد

ِدي
َج

ال
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الِد ِلزَياَرِة 
ِج الِب

َخاِر
ِحيٌّ ِمْن 

ِصُل َوْفٌد ِسَيا
ْت: »َسَي

َمُة، َوَقاَل ْت ِبَنا الُمَعلِّ
َب

ى ِبالَمْدرَسِة َرحَّ
ألوَل

ِة ا
ِحصَّ

ي ال
ِف

ِب 
َها

َجِميُع للذَّ
ِة«، َواْسَتَعدَّ ال

ْحِميَّ
َجْوَلِتِهْم ِبالَم

ي 
َسُنْرِشُدُهْم ِف

ْصِرييَن 
ْحُن َكِم

جَماِل، َوَن
ي ال

ِة َواِد
ْحِميَّ

َم
َمِة. َمَع الُمَعلِّ

ُف ُمْنَبِهَرْيِن 
ِش

ْسَتْك
عاِدٌل َن

ًدا َبْيَنما أَنا َو
َجيِّ

الِميُذ َيْعِرُفوَن الَمَكاَن 
َجْوَلَة، َوَكاَن التَّ

ِة َوَبَدأَْنا ال
ْحِميَّ

َصْلَنا للَم
َو

اِفَيِة.  ْحِر الصَّ
ِت، َوِمَياِه الَب

َحَيواَنا
ِبال
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َجَرٌة 
َش

َمَة: »َهْل َهِذِه  عاِدٌل الُمَعلِّ
َسأَل 

َك؟ 
َث َذِل

َحَد
َف 

ْحِر! َكْي
ِئ الَب

ِط
َشا

ي 
َجَرٍة َتْنُمو ِف

َش
ِجْئَنا ِبُرؤَيِة 

ُفو
ٌة؟«.

َحِقيقيَّ
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َي 
آُكِل، َوِه َئ ِمَن التَّ

ِط
َوا

شَّ
ي ال

ْحِم
َي َت

ِف، َوِه
َجُرو

َجاُر الَمْن
ها أْش ْت َلُه: »َنَعْم، َوُهَنا َيْنُمو َكثيٌر ِمْنها؛ ِإنَّ

َفأَشاَر
ي«.

َجْمَبِر
َحاِر َوال

ِك َوالَم
ألْسَما

ِة َكا
ْحِريَّ

ِت الَب
ى للَعِديِد ِمَن الَكاِئَنا

ًو َمْأ



ألُكوَن َسِعيَدًة«، َوَقاَل َعاِدٌل: 
ي 

ُجْهِد
َجِديِد، َوَأْبُذُل 

ى ال
ُف َعَل

ِف َأَتَكيَّ
َجُرو

َسَعاَدٍة: »أَنا َكالَمْن
ْت َهَناُء ِب

َح
َصا

ى 
ا إَل اَل: »إَذْن، َهيَّ ُب َلُهَما َوَق

أل
َسَم ا

َجِديِد«، َفاْبَت
ي َبْيِتَنا ال

َجِديَدًة ِف
ٍت 

رَيا ْصَنُع َمًعا ِذْك
َك، َوَسَن

»َوأَنا كذل
َجِديَد«.

َت ال
َز الَبْي َجهِّ

ناِديَق، َوُن
الَعَمِل ِلُنْفِرَغ الصَّ
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ِح َفَيُكوُن 
ِطيُع َتْنِقَيَة الَماِء ِمَن الِمْل

ْسَت
َها َت َمُة: »إنَّ ِت الُمَعلِّ

ِح؟«، َفَقاَل
ي الَماِء الَماِل

ُش ِف
َف َتِعي

ُت أَنا: »َوَكْي
َسأْل

ي 
ِذ

ساَءْلَنا: »َوَما َهذا الَّ
َّ، َفَت ِصي

ْشِبُه الِع
َجَرِة َأْشَياَء ُت

شَّ
َحْوَل ال

َجْدنا 
ٍت أْسَفِل الَوَرَقِة«. َو

َطَبقا
َشْكِل 

ى 
َعَل

ألنَّ الَهَواَء أْسَفَل الَماِء َقِليٌل 
؛  َجوِّ

ُس ِبَها الَهَواِء ِمَن ال
ي َتَتَنفَّ

َي الِت
ُجُذوُرها ِه

َمُة: » ِت الُمَعلِّ
َحْوَلها؟«، َقاَل

ُجُذوِرَها َفْوَق الَماِء«.
ِج 

ْخَرا
ْت ِبإ

َف َس َفَتَكيَّ
ي ِلَتَتَنفَّ

َل َيْكِف
َو
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ي
الَبْرِد

ْحَتِفَل 
َحِديَقِة ِلَن

ى ال
ُب إَل

َسَنْذَه
ِسيِم، 

َشمُّ النَّ
َي َتُقوُل: »الَيْوُم 

َرَة َوِه ْخِتِه َنيِّ
ِت ُأ

َصْو
ى 

َعَل
َظ ُمِنيٌر 

اْسَتْيَق
ِعَنِة«، َقاَل 

ْجَداِدَنا الَفَرا
اِهَيِة ِمْثَل أ َِّبيِع الزَّ َض ِبأْلَواِن الر

َن الَبْي
َح، َوُنلوِّ

َب، َوَنْمَر
َِّبيِع َفَنْلَع ْصِل الر

ُخوِل َف
ِبُد

ِسيِم َهَذا«.
ُف َشمَّ النَّ

ْعِر
َل َأ

ي، َفأَنا 
ِجيَراِن

َب َمَع 
ِع ِت َواللَّ

ي الَبْي
ُمِنيٌر: »َأَودُّ الَبَقاَء ِف
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ْت 
َعَلْيَها؟«.. َقاَل

َف َكَتُبوا 
ُت؟ َوَكْي

ا ِت؛ َفَما الَبْرِديَّ
ا ُجْدَراِن َوالَبْرِديَّ

ى ال
َعَل

ُهْم َكَتُبوا  ِت إنَّ
َقاَل ُمِنيٌر: »لَقْد ُقْل

َهذا 
َعٍة؛ 

ْحَباٍر ِمْن َمَوادَّ ُمَتَنوِّ
ٍة، َوأ

َشِبيَّ
َخ

الٍم 
َعَلْيِه ِبأْق

ي، َوَكَتُبوا 
ِت الَبْرِد

َصَنُعوُه ِمْن َنَبا
ُه َوَرٌق  َرُة: »إنَّ َنيِّ

َرُة ِبأْن ُيَتاِبَع  ْت َلُه َنيِّ
ى؟«.. أشاَر

َصَنُعوا ِمْنُه الَوَرَق َيا ُتَر
َف 

َضُر، َكْي
ْخ

ٌت أ
ُه َنَبا «، َقاَل ُمِنيٌر: »إنَّ

ُهَو الَبْرِديُّ
َصَنُعوُه َهَكذا«.

ْت: »
ى َهاِتِفها، َوَقاَل

َعل
فيديو 
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َرُة: »لَقْد َقَرأَْنا  ْت َلُه َنيِّ
ْحُن َلْم َنَرُهم ِمْن َقْبُل؟«، َقاَل

َك َوَن
ْعَتاُدوا َذِل

ِعَنَة ا
َف َعَرْفَنا أنَّ الَفَرا

َر ُمِنيٌر: »َوَكْي َفكَّ
َر  َجَر َرِشيٍد«..   َفكَّ

َح
َجْدَنا 

َطْعَنا ِقَراَءَتها َبْعَدما َو
ي َتَرُكوها َواْسَت

ِت ِت الَّ
ا ُجْدَراِن َوالَبْرِديَّ

ى ال
َعَل

ِكَتاَباِتِهْم 
ِث 

ال
ُعوِنيٌّ ِبَث

َجٌر ِفْر
َح

ُه  ُت أنَّ
َرُة: »َنَعم، َقَرأ ْت َنيِّ

َجِر ِمْن َقْبُل؟«، َقاَل
َح

َك ال
َعْن َذِل

ِْت 
ُمِنيٌر َوَقاَل: »َهْل َقَرأ

َجُر ِمْثَل 
َح

ِعَنِة؛ َفَكاَن َهذا ال
ِت الَفَرا

َجَمُة ِكَتاَبا
ْت َتْر

َك َتمَّ
ي َمِديَنِة َرِشيٍد، َوِبَذِل

َجْدَناُه ِف
ٍت َقِديَمٍة، َو

ُلَغا
ِة الَقِديَمِة«.

ْصِريَّ
َغِة الِم ٍس للُّ

َقاُمو
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ِش، ُثمَّ 
اكو شَّ

ِه ِبال
َح َرِقيَقٍة، َوَدقِّ

َشراِئ
ى 

ِطيِعِه إَل
ِت، ُثمَّ َتْق

َبا ِجْذِع النَّ
ِشيِر 

( ِبَتْق
ُّ َبَدَأ الفيديو )الَمرئي

ُج الَوَرَقِة، ُثمَّ 
ِسي

َل َن
َشكَّ

ًا ِلَيَت ًا َوُأُفِقّي ِح َرأِْسّي
راِئ

شَّ
ْضُع ال

َر َلْوُنُه َوَبْعَدها َيِتمُّ َو ى َيَتغيَّ
حتَّ

ي الَماِء 
َنْقِعِه ِف

َعُة 
ِصَنا

ُه ُيمِكُن  ُّ )الفيديو( أنَّ ي، َوذَكَر الَمرئي
؛ َفَيكوَن لَدْينا َوَرَقُة َبْرِد

فَّ
ِج

ى َت
َحتَّ

ْخَرَتْيِن 
َص

َضُع َبْيَن 
ُتو

َرِة. ْشِر الذُّ
ِف ِق

َشاِبٍه ِمْن أْلَيا
َوَرٍق ُم

ْشِرِه 
َحِديَقِة ِلَنُعوَد ِبِق

ْشِويَها ِبال
َي ُذَرًة َوَن

ْشَتِر
ِط أْن َن

َشْر
َحِديَقِة ِب

ى ال
ِب إَل

َها
َقاَل ُمِنيٌر َباِسًما: »َسأْسَتِعدُّ للذَّ

ي 
ْحُن ِف

َهذا َوَن
َك 

َطَلِب
ْخِبْر َواِلَدْيَنا ِب

ْسَتِعدَّ َوأ
ا َن ْت: »َهيَّ

َرُة َوَقاَل ْت َنيِّ
ِحَك

َض
َعَة الَوَرِق ِمْنُه«، 

ِصَنا
َب 

ِّ َجر
ِلُن

َحِديَقِة َمَعنا َيا ُمِنيُر«.
ِجيَراَننا َذاِهُبوَن لل

َجَأُة أنَّ 
ريِق، َوالُمَفا

طَّ
ال
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